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1. 

2010. november 9. (kedd)
Alsó u Gulyás u. József Attila u. Rövid u.
Arató u. Hamzsabég tér Judit u. Kerülő u. Római út 
Battai u. Hosszú u. Juhász u. Kinga u. Szabadság tér
Bojtár u. Hősök tere Júlia u. Klára u. Szapáry u.
Borona u. Ida u. Jusztina u. Kocsi köz Sugár u.
Csikós u. Ildikó u. Kakukkhegyi u. Kondás u. Szent Mihály tér
Csordás u. Ilona u. Kálvária u. Kornélia u Szilágyi köz
Csősz u. Irén u. Kantár köz Kötél köz Szántó u.
Csónak u. Iskola köz Kapa köz Krisztina u. Széles u.
Dózsa György u. Irma u. Karolina u. Külső Római út Tárcsázó u. 
Eke köz Izabella u. Kastély u. Mecset u. Tárcsa köz
Felső u Janka u. Kasza köz Mély u. Temető u.
Fő u Járom u. Kanász köz Meredek u. Teréz u. 
Gát u. Johanna u. Katalin u. Molnár u. Vető u.
Gizella u. Jolán u. Kengyel köz Nyereg köz
Gereblye u. Jolán köz Kerék u. Pásztor köz

2. 

2010. november 10. (szerda)
Ágnes u. Berta u. Emese u. Éva u. Natália u.
Ágota u. Blanka u. Emma u. Kálvin tér Nóra u.
Adél u. Borbála u. Emőke u. Kornélia u. (Alsó és Éva u.között) Paula u. 
Angyalka u. Budai út Emília u. Malvin u. Piroska u.
Anna u. Cecília u. Enikő u. Mária u. Teréz u. (Alsó és Erzsébet u. között)
Antónia u. Csilla u. Erika u. Marcella u.
Aranka u. Edina u. Erna u. Melánia u.
Balatoni út Edit u. Erzsébet u. Márta u.
Béke tér Ella u. Eszter u. Margit u.
Bella u. Elvira u. Etelka u. Matild

3. 

2010.november 11. (csütörtök)
Alispán u. Elnök u. Intéző u. Gondnok u. Titkár u. Ügyvivő u.
Bíró u. Ercsi út. Írnok u. Gyakornok u. Tanácsos u. Velencei út 
Könyvelő u. Előadó u. Képviselő u. Hírnök u. Tanár u.
Tervező u. Elöljáró u. Felvigyázó u. Mérnök u. Tollnok u. 
Főnök u. Intéző u. Jegyző u. Orvos u. Tisztviselő u. 
Délibáb u.  Esküdt u. Fogalmazó u. Hivatalnok u. Tolmács u.
Díjnok u. Eszperantó tér Gépíró u. Tanácsos u. Tudós u. 
Ellenőr u. Felügyelő u. Képviselő u. Technikus u. Ügyész u.

4. 

2010.november 12. (péntek)
Fácán köz Fogoly u. Héja u. Páva u. Szajkó u. Ölyv u.
Fehérvári u. Fürj u. Karvaly u. Pintyőke u. Turul u. Sárgarigó u.
Feketesas u. Gulyás tanya Keselyű u. Sólyom u. Vércse u. Seregély u.
Fecske u. Gólya u. Kakukk u. Ruca u. Kanári u. Zámori út
Csalogány u. Haris u. Kócsag u. Szalonka u. Vadkacsa u. Sirály u.
Gém u. Harkály u. Pelikán u. Szárcsa u. Vadlúd u. Fajd u.
Daru u. Pacsirta u. Hattyú u. Fülemüle u. Kánya u. Stiglic u.
Sas u. Papagáj u. Fácán u. Túzok u. Vöcsök u. 

5. 

2010. november 16. (kedd)
Bagoly köz Damjanich J. u Csóka u. Kossuth Lajos u. Rákóczi Ferenc u. Varjú u.
Bagoly u. Könyves K. u. Deák Ferenc u. Könyves K. u. Szarka u. 
Bölömbika u. Cinke u. Holló tér Martinovics Ignác  u. Szent László tér
Cankó u Csér u. Holló u. Munkácsy M. u. Thököly Imre u.
Bibic u Csíz u. Hunyadi J. u. Petőfi S. u. Zrínyi Miklós u.

6. 

2010. november 17. (szerda)
Arany J. u. Gárdonyi Géza u. Jókai Mór u. Mikes Kelemen u. Tompa Mihály u. Zoltán u.
Báthori István u. Gábor u. Kont u. Miklós u. Sándor u. Zsolt u. 

Berzsenyi Dániel u. György u. 
 (Gellért és Töhötöm u.) Koppány u. Nagy Lajos u. Széchenyi tér

Bethlen Gábor u. Győző köz Liszt Ferenc u. Pál u. Szent István u. 
Diósdi út 23-61 Gyula u. Madách Imre u. Péter u. Vince u. 

Dobó István köz Gyula u.  
( Gellért és Töhötöm u. között) Mátyás király u.. Taksony u.

Erkel Ferenc u. Ferenc u. Mikszáth K. u. Töhötöm u. Vörösmarty M. u. 

A közgyûlés  múlt  heti  ülésén 
biztosította  a  zöldhulladék 
elszállításának  költségét,  így 
november  9-én  megkezdődhet 
az ingatlanok elé zsákban elhe-
lyezett  lomb,  illetve  kötegelt 
fanyesedék elszállítása. 

Mint  Pató  Simontól,  az  Érd-
Kom  Kft.  önkormányzati  és 
kiemelt  ügyfelek  üzletágának 
igazgatójától megtudtuk, a jára-
tok  november  9.  és  december 
3.  között  gyûjtik  össze  a  kitett 
zöldhulladékot. Reggel 7 órakor 
indulnak  a  telephelyről,  ezért 
érdemes  már  a  járat  érkezését 
megelőző  napon  a  kerítés  elé 
helyezni  a  zsákokat  (természe-
tesen úgy,  hogy a  forgalmat ne 
akadályozzák).

– Kérjük a lakosságot, hogy az 
elmúlt évekhez hasonlóan  idén 
is zsákban tegyék ki az ingatla-
nok  elé  az  összegyûjtött  lom-

bot,  a  lemetszett  ágakat  pedig 
kötegeljék.  A nyesedéket  nem 
borítjuk  ki  a  zsákból,  hanem 
azzal  együtt  szállítjuk  el.  Az 
összegyûjtést  végző  kollégák 
szúrópróbaszerûen ellenőrzik a 
kihelyezett  zsákokat,  és  ha  azt 
tapasztalják,  hogy  egy-egy  cso-
mag nem zöldhulladékot tartal-
maz, az adott ingatlan elé kitett 
összes halmot otthagyják – hívta 
fel a figyelmet Pató Simon.

A zöldjáratok idei menetrend-
jét alább közöljük, de megtalál-
ható az Érd-Kom Kft., valamint 
a  város  honlapján  is  (a  főoldal 
„fontos”  menüpontjában,  a  fel-
hívások  között).  A lakók  sze-
mélyre  szóló  értesítést  is  kap-
nak, az esedékes számlalevéllel 
együtt.  Kérdésünkre  az  igazga-
tó  elmondta:  ahol  a  zöldjárat 
előbb  érkezik,  mint  a  számla, 
külön értesítik a lakókat. Ahhoz 

Csak a bezsákolt vagy kötegelt nyesedéket szállítják el

Indulnak a zöldjáratok 
November 9-én indul az elsõ zöldjárat. A bezsákolt õszi avar és a kötegelt ágak 
elszállítását december 3-ig, a menetrend szerint végzi az Érd-Kom Kft. A kitett 
zsákokat rutinszerûen ellenõrzik a kft. munkatársai, hogy más hulladék ne kerüljön 
a lomb és nyesedék közé.

a  kerttulajdonoshoz,  aki  nem 
helyezi ki  időben a hulladékot, 
nincs  mód  pótjáratot  külde-
ni,  viszont  a  bezsákolt  zöldet 
ingyen  leadhatja  a  hulladék-
udvarban  –  fûzte  hozzá  Pató 
Simon.

  Sokan  azt  hiszik,  a  tavaszi, 
illetve  őszi  és  karácsonyi  zöld-
járatok „ingyenesek”, és e szol-
gáltatásokat  a  szemétszállítási 
díj  tartalmazza  –  ez  azonban 
nem  igaz.  Az  önkormányzat 
nettó  hétmillió  forintot  fizet  a 
zöldhulladék  őszi  elszállításá-
ért,  negyvenmilliót  a  szelektív 
gyûjtőszigetek  fenntartásáért. 
Az önkormányzat  fizeti  a kará-
csonyfák és a  tavaszi nyesedék 
elvitelét és a lomtalanítást is. 

Mint  Tóth Tamás  alpolgár-
mester  a  múlt  szerdai  sajtótá-
jékoztatóján elmondta, a város-
vezetés  szeretné  átalakítani  a 
zöldhulladék  begyûjtésének 
rendszerét, úgy, hogy a zöldhul-
ladékot hasznosítja, a költsége-
ket pedig csökkenti. Ez azonban 
csak a jövőben valósulhat meg.

Segesdi János  alpolgármester 
arra  kérte  a  lakosságot,  hogy 
ha  bármilyen  fennakadást  ész-
lelnek  a  zöldhulladék  elszállí-
tásával  kapcsolatban,  vagy  bár-
milyen ezzel kapcsolatos pana-
szuk  van,  kifogásaikat  a  közte-
rület-felügyeletnél jelezzék. 

  Á. K.

A zöldjárat dolgozói idén is zsákkal együtt szállítják el a lombot, arra azonban számítani kell, hogy a zsákok tar-
talmát ellenõrzik, más jellegû hulladék ne kerülhessen a komposztálható anyagok közé.
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