Községi Önkormányzat
Rózsaszentmárton, Kossuth L. u. 1. Tel.: 37/384-261
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. november 6-án lomtalanítás lesz. A Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú KFT. tájékoztató levelét az
alábbiakban olvashatják, mely a lomtalanítás menetét tartalmazza:

: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.
Cgj.: 10-09-033600

Adószám: 24183219-2-10

37/340-402

info@hthk.hu

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Rózsaszentmárton településen
2015. november 6-án, reggel 7 órától lomtalanítást szervezünk.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig
helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól
megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem kihelyezett hulladékért nem áll módunkban visszamenni!
Tájékoztató - lomtalanítás
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.
Elektronikai hulladék csak veszélyes összetevő nélkül szállítható el. (pl. hűtőszekrény motor, nélkül, televízió képcső nélkül)
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése
miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása,
használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos
flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, és építési – a szolgáltató csak külön térítési
díj ellenében szállítja el.
Felügyeleti szerveink:
Hatvan Város Jegyzője - 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Heves Megyei Békéltető Testület - 3300 Eger, Faiskola út 15.
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség - 1447 Budapest, Pf: 541.
Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség -3300 Eger, Szvorényi utca 50.

Fűtési segély
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Képviselő-testület fűtési támogatásban részesít minden
rózsaszentmártoni családot. A segély összege ingatlanonként 5.000 Ft, melyet azon családok kaphatnak
meg, akik Rózsaszentmártonban 2015. szeptember 30-án állandó lakóhellyel rendelkeznek és
életvitelszerűen a községben élnek.
A fűtési támogatást azon családok is megkapják, akiknek adótartozása vagy köztartozása van. A
támogatásról minden érintett határozatot kap, a kifizetés időpontja 2015. november 24-26., helye a
Rózsaszentmártoni Polgármesteri Hivatal.
Egészségház megnyitása
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Kövirózsa Egészségház 2015. október 19-én megnyílik, Dr.
Király Csaba háziorvos, Dr. Körhegyi László gyermek fogszakorvos és Ulicska Árpádné védőnő már az

új helyen várja a betegeket és az ellátottakat. A parkoló még nem használható, a forgalombahelyezési
eljárás lezárásáig szíves türelmüket kérjük, átmenetileg az utca két oldalán a padkán szíveskedjenek
parkolni. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat továbbra is a régi helyén, a Kossuth L. u. 5. szám
alatt működik.
A háziorvos telefonszáma nem változott: 06-37/384-170, a védőnő új telefonszáma: 06-37/384-015
Égetés szabályozása
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az avart és kerti hulladékot október és november hónap pénteki
és szombati napján szíveskedjenek égetni 8 és 18 óra között, figyelve a tűzgyújtási szabályokra.
Energetikai beruházások intézményeinkben
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy az Önkormányzat 163.000.000 Ft értékű támogatást nyert a
Móra Ferenc Általános Iskola, a Labdarózsa Óvoda, az Őszirózsa Gondozási Központ régi épülete és a
Művelődési Ház és Könyvtár hőszigetelési-, födémszigetelési munkálataira, valamint a nyílászárócserére.
Az intézmények továbbra is folyamatosan működnek, a lakosság szíves türelmét kérjük az esetleges
közlekedési és egyéb nehézségekért.
A Művelődési Ház és Könyvtár is folyamatosan működik, a nyílászáró csere idejére fogjuk átmenetileg
bezárni az intézményt, melyért a civil csoportok és lakossági használók szíves megértését kérjük. Az
intézményben kisebb átalakítást is végzünk, szeretnénk még több helyiséget biztosítani a civil szervezetek
számára, ezért egybenyitjuk az eddig raktárként használt helyiségeket. Így a nyílászáró cserével egy
időben a nagyobb porral és építési hulladékkal járó munkálatok is megvalósulhatnak. Jövőre szeretnénk
itt internetezési lehetőséget kialakítani a lakosság számára, a helyiségeket új burkolattal ellátni, illetve
pályázatból beszerezni az új bútorokat, számítógépeket.
Bontott nyílászárók kedvezményes vására
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy az energetikai beruházásokkal érintett intézményekből
kikerülő nyílászárók kedvezvényes áron értékesítésre kerülnek. A nyílászárók az intézmények
területén tekinthetők meg, ahol méret szerint vannak tárolva, beárazva.

Érdeklődni lehet, ill. az igényeket leadni:
- Móra Ferenc Általános Iskola nyílászáróiról:
- Labdarózsa Óvoda nyílászáróiról:
- Őszirózsa Gondozási Központ nyílászáróiról:
- Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáróiról:

Teréki István Csaba igazgató, tel: 37/384-252
Szabó Marianna vezető, tel: 37/384-267
Csaja Réka vezető, tel: 37/384-153
Tóth Zsuzsanna művelődési alkalmazott,
tel: 37/384-661

A bontott nyílászárókat a Rózsaszentmártonban állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő
személyek készpénzért vásárolhatják meg a nyílászáró csere befejezése után, várhatóan október
végén, november elején. Az intézmények vezetőinél munkaidőben lehet az igényt írásban bejelenteni,
darabszám és méret megjelölésével. A Polgármesteri Hivatalban történik a számlázás és a befizetés. Az
Önkormányzat szállítást nem vállal, arról mindenkinek magának kell gondoskodni.
Rózsaszentmárton, 2015. október 12.
Sipos Jánosné
polgármester

