
KÖZÜZEMI HÍREK

52011. JÚLIUS 28., CSÜTÖRTÖK, GYULAI HÍRÚJSÁG

Gépjárműparkunk minden locsolásra alkalmas autóját mozgósítottuk 
a nagy meleg miatt. A nagy szárazság és a rekkenő hőség miatt nemcsak spe-
ciális locsolóautóink dolgoztak folyamatosan, és öntözték a virágágyásokat, 
virághengereket, beültetett virágládákat, hanem az egyéb célgépekkel, pl.: az 
eldugult csapadékvíz csatornák mosatására használt gépjárművünkkel is locsol-
tuk a kiültetett növényeket, ezzel is védve az új ültetésű fákat a kiszáradástól.

Társaságunk locsolóautója a tikkasztó hőségben hűtötte városunk útjait. Az 
Országos Tisztifőorvos és az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján el-
rendelt hőségriasztás miatt, az elmúlt napokban 600 m3 vizet locsoltunk ki a város for-
galmasabb területein (belváros, összekötő utak, lakótelepek) az aszfaltra és burkolatra, 
ezzel is enyhítve a forróságot. Munkatársaink a lakosság részéről nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptak, mindenkinek jólesett a hűsítő „locsolóautós” áldás frissítő hatása.

Szennyvízelvezetési csoportunk munkatársai hibaelhárítást végeztek 
a Béke sugárút és a Hét vezér utca kereszteződésében. A kereszteződésben 
található szennyvízakna fedlapja beszakadt, balesetveszélyessé vált, ezért 
a forgalmas útszakaszon a javítási munkát azonnal el kellett végezni. A 
sérült fedlapot eltávolítottuk, és újat építettünk be helyette, a betonozási 
munkák miatt részleges útlezárásra került sor a kivitelezés időpontjában.

Gyula Város Kép-
viselő-testületének 
26/2000.(V.26.) számú 
rendelete határozza 
meg a közterületek 

rendeltetésszerű és rendeltetéstől 
eltérő használatát.  A közterület 
rendeltetésétől eltérő használatá-
hoz közterület-használati szerző-
dés szükséges. A rendelet megta-
lálható a www.gyula.hu oldalon, 
ahol részleteiben megismerhetik 
a közterület-használat szabályait. 
Az ezzel kapcsolatos ügyintézést 
a Városgazdálkodási Igazgatóság 
látta el. Az intézmény megszün-
tetése után a Gyulai Közüzemi Kft. 
Központjának (Gyula, Szt. László u. 
16.) 3. sz. irodáját kell felkeresni a 
szerződések megkötése miatt.

A közterület-használati szer-
ződések kiadásának főbb terü-
letei, melyek ügyfélszolgálatun-
kon intézhetők:

• közterületbe beálló vagy köz-
területen elhelyezett hirdető-be-
rendezés, reklámfelület létesítése,

• a társaságunk kezelésében 

lévő hirdető felületek bérbe adása
• építési munkával kapcsolatos 

állvány, építőanyag és törmelék 
elhelyezése, építési terület kialakí-
tása, szilárd tüzelőanyag tárolása 
közterületen,

• közmű bekötéshez szükséges 
burkolt- és zöldfelület felbontása,

• kiállítás, vásár, sport, kulturális- 
és egyéb rendezvények folytatása,

• mutatványos tevékenység 
folytatása,

• mozgóárusítás, mozgóbolt 
üzemeltetése,

• üzlet homlokzata előtti közte-
rületen vendéglátó-ipari előkert 
létesítése, üzemeltetése, 

• közterületen lévő, vagy köz-
területbe nyúló árusító vagy szol-
gáltató berendezés (pl. árusító 
automata) elhelyezése,

• tevékenységüket árusítással 
egybekapcsoltan végző művészek 
működése.

Az ügyfélszolgálat nyitva 
tartása: hétfő-péntek (szerda 
kivételével) 8.00 - 15.00, szerda: 
8.00 - 13.00, telefon: 06-66/521-203
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Ügyintézés a Közüzemnél
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYEK

Körkép a nagy hőségben
A SZOLGÁLTATÁSINKBAN NEM VOLT ZAVAR

A Gyulai Közüzemi Kft. híroldalát Kaczkó Zita szerkesztette és írta. Kedves Olvasó-
ink, kérdéseikkel, észrevételeikkel és javaslataikkal keressék a kft. munkatársát a 
66/521-215-es telefonszámon vagy a kaczko.zita@gyulaikozuzem.hu e-mail címen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK GYULA VÁROS LAKOSSÁGÁT, HOGY  
2011. ÁPRILIS 4-TŐL – MÁJUS 6-IG 

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK. 
 

Az akció során – a postaládában elhelyezett értesítésben szereplő napon – a ház elé kitett 
maximum 1m3 mennyiségű lomot díjmentesen elszállítjuk, továbbá ezen a napon a 
Biofilter Zrt. szintén elszállítja a ház elé – a lomoktól elkülönítve, jól látható helyre - kitett 
használt étolajat és sütőzsiradékot. 
 

Az akció ideje alatt a Hulladékátrakó állomáson díjmentesen átvesszük a lakosság által 
kiszállított lomot.  
A Hulladékátrakó állomás nyitva tartási ideje alatt, egész évben díjmentesen fogadjuk a 
szárazelemet, az elektromos és elektronikai hulladékot (televízió, rádió, hűtő-fagyasztó 
szekrény, számítógép stb.), valamint a gumiabroncsot.  
 

A Komposztálótelep nyitva tartási ideje alatt, a lakosság által kiszállított 
zöldhulladékot – évente 1 m3 mennyiségig – díjmentesen fogadjuk. Az ezt meghaladó 
mennyiségért tonnánként 6100 Ft+ÁFA díjat kell fizetni. 
 

A Hulladékátrakó állomás (Kígyósi út) és a Komposztálótelep (Eleki út) nyitva tartása:  
Április 1-től – október 31-ig:  
Hétfő–vasárnap:  6.00–18.00 óráig 
November 1-től - március 31-ig: 
Hétfő–péntek:  7.00–16.00 óráig 
Szombat–vasárnap:  7.00–14.00 óráig 
 

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT! 

GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 
 

5700 Gyula, Szt. László u. 16. 
Tel./Fax.: 06-66/362-377 

E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu 
www.gyulaikozuzem.hu 

Honlapunk (www.gyulaikozuzem.hu) JÁTÉK menüpontjában 3 kérdést találnak a 
lomtalanítással kapcsolatban. A megfejtéseket 2011. május 6-ig lehet beküldeni 

automatikusan honlapunkon keresztül. A helyes megfejtők között 3 db  
– a Gyulai Közüzemi Kft. emblémájával ellátott – pólót sorsolunk ki.  

A sorsolás időpontja 2011. május 9. A nyerteseket e-mail-ben értesítjük. 
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Gyula vízellátása mélyfúrású 
kutakból kitermelt ivóvízzel biz-
tosított. Az ivóvízellátást a Maros-
hordalékkúp térségében lévő 
két vízbázisunk – az Elek-északi, 
valamint Elek-déli kútcsoport – 2 
illetve 4 db kúttal biztosítja. A 
város átlagos napi ivóvíz-felhasz-
nálása kb. 5300 m3. Az utóbbi 
időszakban megdőltek a hőség-
rekordok, ez meglátszik a napi 
ivóvíz-fogyasztáson is, ugyanis 
kb. 1400 m3-rel nőtt a fogyasztás, 
mely természetesen semmiféle 
problémát nem jelent, hiszen az 
eleki kutakból kitermelhető víz 
ennél jóval magasabb igényt is 
ki tudna elégíteni. Az ivóvíz fo-
gyasztása a hőségben igen fontos, 
szeretnénk kihangsúlyozni, hogy 
nyugodtan fogyasszák a csapvizet, 
hiszen a vezetékes víz az egyik 
legszigorúbban ellenőrzött élel-
miszer Magyarországon. 

Szennyvíztelepünkön ez a fo-
gyasztásemelkedés nem mutatko-
zott, ott a megszokott kb. 5200 m3 

szennyvíz érkezett a telepre, tehát 
a kánikulában sokan locsolással, 
illetve kerti medencéik feltölté-
sével próbálták hűteni magukat. 
Szennyvíztelepünkön a PURÁTOR 
PURAB elnevezésű kétlépcsős 
eleveniszapos biológiai tisztítást 
alkalmazzuk. Ezen technológiával 
az európai minőségi követelmé-
nyeknek megfelelő szintre tudjuk 
tisztítani a város szennyvizét, és a 
hőség semmiféle problémát nem 
okoz az üzemelésben. Társasá-
gunk szennyvíztisztító telepén 7 
db technológiai tó üzemel, ide ke-
rül a már megtisztított szennyvíz. 
A tavak kiváló vízminőségének, 
és a háborítatlan környezetnek 
köszönhetően, nagyon sok ritka 
madárfaj, egyedülálló madárvilág 
figyelhető meg ezen a területen, 
melyet – külön engedéllyel - több 
kiváló fotós is megörökített már. 

Társaságunk központi iroda-
házának előterében Kurta János 
természetfotós munkáiból látható 
kiállítás.
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