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információk

Olvasói levél

Az alábbi levelet eredetileg nem az Érdi Újságnak 
címezte az aláírója, hanem az Érdi Kommunális 
Hulladékkezelő Kft.-nek, azonban onnan nem 
kapott választ, és személyesen sem sikerült 
beszélnie érdemben senkivel, ezért az írást 
továbbította szerkesztőségünknek. Magunk is 
megpróbáltunk kapcsolatba lépni a kft. ügy-
vezetőjével, azonban az Érd-Kom titkárságán 
– miután bemutatkoztunk, és jelentkezésünk 
célját is elmondtuk – a titkárnő azt közölte: az 
illetékes vezető házon kívül van. Esetleges meg-
találhatósági időpontjára vonatkozó kérdésünk-
re pedig a titkárnő készségesen felvilágosított 
arról, hogy ő nem jövőbelátó.

Következzék tehát a levél:

Amióta megváltozott a hulladékszállítás menet-
rendje, azóta egyre több a panasz. Eddig a mi 
utcánkból hétfőnként dél és két óra között vit-
ték el a szemetet, most pedig, az új rend szerint 
keddenként – de ha kedden, akkor mikor, hány 
órakor? Ráadásul volt olyan hét, amikor kedden 
el sem vitték, csak csütörtökön. Addig mindig 
kitettük jóhiszeműen a kukát, aztán este csaló-
dottan behoztuk. Az is előfordult, hogy kedden 
este tíz órakor vagy éppen este kilenckor vitték 
el. Ez ügyben többször betelefonáltam, de saj-
nos, a panaszomnak nem volt semmi foganatja. 
Nem tudom, hogy mikor vesznek végre minket 
komolyan (a telefonon érkező panaszokat nem 
is rögzítik, holott ez már más ügyfélszolgálato-
kon teljesen természetes).

Az pedig különösen felháborító volt, hogy a 
hulladékgyűjtő autó a mi utcánkban képes volt 
kedd reggel üresen végigmenni, majd a Temes 
utcára fordulva elkezdte a hulladékokat begyűj-
teni. Nem értem, hogy akkor a mi utcánkat 
miért hagyta ki? Az új rend szerint a kukát jobb 
esetben kedden, de este kilenc és tíz óra felé 
viszik el, holott reggel már ott jár az autó.

Mivel a közbiztonság sajnos Érden sem kifo-
gástalan, előfordult, hogy sötétedés után a teli 
kukánkat ellopták, majd a teljes tartalmát kibo-
rították, szétszórták. Egy másik alkalommal fel 
is gyújtották a benne lévő hulladékot, termé-
szetesen sötétedés után, mivel az Érdkom miatt 

kinn kellett hagynunk. Olyan is volt, hogy egész 
héten el sem vitték a kukákat, pedig mi minden 
reggel kitettük. Akkor az ügyfélszolgálaton azt 
a tájékoztatást kaptam, hogy az útvonaltervben 
nem szerepeltünk, de az időközben felgyülem-
lett hulladékot a következő héten bármilyen 
zsákban a kuka mellé kitéve elviszik és kiürítik 
a kukát is. Ezzel szemben az emberek a zsákot 
nem akarták elvinni, pénzt kértek érte…

Amikor az ügyfélszolgálatra betelefonáltam, 
ott azt mondták, hogy a hulladékgyűjtő autók 
újak és nagyobbak is, a szállítás pedig este hat 
és hét között befejeződik – de hol? Mert a mi 
utcánkban biztosan nem. A környéken lakók 
ugyanígy panaszkodnak. 

Azt is nehéz megérteni, hogy miért kell nekem 
este kilencig-tízig őrködni a kukám mellett, 
holott én is dolgozó ember vagyok, aki korán 
kel. Az ügyfélszolgálaton még egy hónap türel-
mi időt kértek – de miért? Mire? Addig mi lesz? 
Vagy minden tavasszal és ősszel, amikor a kerti 
hulladékok miatt telítettebbek a kukák, akkor 
ez várható? Azt sem értem – az ügyfélszolgála-
ton mondták ezt is –, hogy mivel nehezebbek a 
kukák, ezért tart tovább a szállítás. Ennek mi 
köze van a hulladékgyűjtés időbeli elvégzésé-
hez? Vagyis csak a „könnyű” kukákat képesek 
időben elvinni, a többit meg később vagy más-
kor? Hiába nagyobbak a szemétszállító autók? 
Ez a helyzet már egy hónapja tart.

A levelemre választ természetesen nem az 
Érdi Újságtól, hanem – legalább egy telefonon 
történő kapcsolatfelvételt – az eredeti címzettől, 
az Érdkom ügyvezetőjétől várok. Azt pedig csak 
remélni tudom, hogy a környék panaszaival 
nem kell további fórumokhoz fordulnom.

 Tisztelettel egy Terasz utcai lakos

Hulladékszállítás, zavarokkal
Gallyjárat 
Az Érdi Kommunális Hulladék-
kezelő Kft. idén is vállalkozott 
arra, hogy összegyűjti a kertek-
ben, telkeken lemetszett galy-
lyakat. A gyűjtés időpontjáról 
nem értesítették szerkesztősé-
günket, ezért – bár természete-
sen szívesen megtettük volna 

– azt nem is tudtuk közreadni. 
Érdeklődésünkre azt a választ 
kaptuk, hogy akit ez érdekel, 
majd úgyis megnézi az Érd-
Kom honlapján. Nem vagyunk 
arról meggyőződve, hogy min-
den érdi lakos interneten keresi 
a gallykihelyezésre vonatkozó 
információkat, ezért – sajnos 
most már csak a második, az 
el nem múlt időpontot – közzé-
tesszük. 

A kft. honlapja szerint tehát 
április 25-én és 26-án a gally-
járat a Tárnoki úton és a Tárnoki 
út feletti területeken, Felső-
Parkvárossal bezárólag gyűjt. 
Ugyancsak az internetről tudha-
tó meg, hogy a gallyakat 1 méte-
res darabokra tördelve, kötegelve 
kell a ház elé kirakni, továbbá, 
hogy gallynak a 3 cm-nél véko-
nyabb ág minősül. Annál vasta-
gabbat nem szállítanak el.

Napjainkban sokakat érint a 
munkaviszony munkáltató álta-
li megszüntetése, felmondása, 
járatos elnevezéssel: az elbo-
csátás. Rovatunkban ezért első-
sorban azokat a legfontosabb 
munkajogi rendelkezéseket 
szedjük ezúttal egy csokorba, 
amelyeknek az ismerete köny-
nyebb eligazodást tesz lehetővé 
a munkaviszony megszűnésé-
nek ingoványos területén. 

A munkaviszony megszünte-
tésének módját meghatározza, 
hogy a munkaszerződésünk 
határozott vagy határozatlan 
időre szól-e. 

A határozott időre szóló mun-
kaviszonyt a munkáltató kizáró-
lag közös megegyezéssel vagy 
rendkívüli felmondással szün-
tetheti meg. A határozatlan időre 
szóló munkaviszonynak ellen-
ben nemcsak rendkívüli, hanem 
rendes felmondás útján is véget 
vethet. Ha a munkavállaló mun-
kavégzésével vagy magatartásá-

val kapcsolatban kerül sor a ren-
des felmondásra, a munkáltató 
köteles lehetőséget biztosítani 
a munkavállaló számára, hogy 
ezeket az indokokat megismer-
je és azokkal szemben kifejtse 
álláspontját, illetve védekezzen 
– egyebek mellett erről volt szó 
írásunk előző részében. A nem 
kellően alátámasztott és valót-
lan indok alapul szolgálhat a 
munkavállaló számára a bíró-
sághoz forduláshoz. 

Bizonyos esetekben azonban 
nem lehet megszüntetni a mun-
kaviszonyt rendes felmondással. 
A törvény tételesen felsorolja 
ezeknek az eseteit. A felmondási 
tilalmak közül most csak néhá-
nyat emelünk ki. Nem lehet 
megszüntetni a munkaviszonyt 
rendes felmondással a betegsza-
badság ideje alatt és az azt követő 
1 éven belül, miként a beteg gyer-
mek ápolása miatti táppénzes 
állomány ideje alatt sem. Nem 
szüntethető meg a jogviszony a 

terhesség és a szülési szabadság 
teljes időtartama alatt, valamint a 
szülést követő 3 hónapon belül. 
Nincsen helye a gyermek ápolása 
és gondozása miatt kapott fizetés 
nélküli szabadság ideje valamint 
a gyed folyósításának időtartama 
alatt sem a rendes felmondásnak. 

Amennyiben a munkáltató mégis 
jogellenesen felmondja a munka-
viszonyt, a munkavállaló természe-
tesen bírósághoz fordulhat. 

A felmondási idő legalább 30 
nap, amely a munkaviszony-
ban töltött időtartam függ-
vényében emelkedik, azonban 
az 1 évet nem haladhatja meg. 
A felmondási idő felére a mun-
káltató köteles a munkavállalót 
a munkavégzés alól felmenteni. 
Jár-e fizetés a munkavállalónak 
a felmentés idejére, és ha igen, 
akkor mennyi? Egyebek mellett 
erről lesz szó írásunk következő 
részében.

Dr. Kacsarovszky
Csilla Andrea

Ha megszûnik a munkahelyünk… (2.)

Április 13-án ismeretlen elkövető 
a Budafoki úton egy Honda típu-
sú személygépkocsi ablakát törte 
be, s abból pénztárcát iratokkal 
és készpénzzel tulajdonított el. 
Okozott kár: 10 000 Ft.

Ugyanezen a napon az Ilona 
utcában a nyitott udvarra ugrott 
be  ismeretlen elkövető, s onnan 
eltulajdonította az ott parkoló 
Yamaha Aerox típusú piros színű 
segédmotorkerékpárt bukósisak-
kal és tartozékokkal együtt, ezzel 
210 000 Ft. kárt okozott.

A Szovátai utcában egy épü-
lőfélben lévő társasházba ajtó-
kifeszítés módszerével hatolt be 
ismeretlen elkövető, s onnan dön-
gölőgépet, szerszámokat és gáz-
kazánt vitt magával. Okozott kár: 
800 000 Ft.

Ismeretlen elkövető a Kakukk 
utcában hengerzártörés mód-
szerével hatolt be a családi házba, 
s onnan műszaki cikkeket, éksze-
reket és készpénzt tulajdonított 
el. A garázsban parkoló VW 
típusú gépkocsiból műszerfalat, 
kormányt és légzsákokat vitt el. 
Okozott kár 1 500 000 Ft.

Április 14-én ismeretlen elkö-
vető a Kutyavári úton az udvaron 
parkoló Suzuki személygépkocsi 
ablakát törte be, s abból egy pénz-
tárcát iratokkal vitt magával. 

Ugyanezen a napon isme-
retlen elkövető a Felső utcában 
lévő Szakorvosi Rendelőintézetbe 
jutott be, s onnan plazma TV-t, 
laptopot és az italautomata ital-
készletét tulajdonította el. Okozott 
kár: 300 000 Ft.

A Csaba utcában egy családi 
házba ajtóbefeszítés módszerével 
jutott be az ismeretlen tettes, s 
onnan szerszámgépeket és építési 
anyagokat tulajdonított el.

Este 9 óra körül ismeretlen tet-
tes az Őszirózsa utcában egy gya-
logosan közlekedő hölgyet táma-
dott meg, a válltáskáját próbálta 
meg eltulajdonítani, majd mivel 
a sértett ellenállt, ezért ököllel 
arcon ütötte, a földre eső hölgyet 
többször meg is rúgta, majd sike-
rült a válltáskát megszereznie, 
ezzel rablás bűntettét követte el.    

Április 15-én a Duna utca és 
Pipacs utca kereszteződésében 
megtalálták azt a Peugeot Boxer 

típusú tehergépkocsit, amelyet 
előzőleg Budapest területéről 
tulajdonított el ismeretlen elkö-
vető. A helyszíni szemle keretén 
belül a gépkocsi a tulajdonosnak 
átadásra került.

Április 16-án az Intéző utcában 
egy családi ház udvaráról ismeret-
len elkövető eltulajdonította az ott 
álló Honda Tact típusú robogót, 
ezzel 50 000 Ft. kárt okozott.

Ugyanezen a napon alkalmi 
lopás módszerével tulajdonított 
el egy Nokia 6100 típusú mobil-
telefont ismeretlen elkövető a 
Budafoki úton lévő áruház üzlet-
helyiségéből, ezzel 56 000 Ft kárt 
okozott.

A Fályolvirág utcában ismeret-
len tettes betörte az ablakát egy 
személygépkocsinak, abból navi-
gációs készüléket, rádiósmagnót 
és fényképezőgépet vitt magával. 
Okozott kár: 100 000 Ft.

A Kálvin téren a Rossmann 
Áruház üzletébe hatolt be isme-
retlen elkövető ablakbetörés mód-
szerével, s onnan parfümöket, 
dohányárut tulajdonított el, ezzel 
100 000 Ft. kárt okozott sértettnek.

Kék hírek

Tûzgyújtási tilalom
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
2009. április 7-tõl kezdõdõen, az ország teljes 
területén általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. 
A tûzgyújtási tilalom vonatkozik: az erdõkre, az 
erdõk 200 m-es körzetére, az utak és vasutak kör-
zetére, azok melletti fásításokra. Az elõírás meg-
szegése szabálysértési eljárást von maga után. 


