Családi napot tartottak

A Közösen a Városért Egyesület hatodik
alkalommal rendezte meg az eseményt a
sport, az egészség és a környezetvédelem
jegyében a Kéktó Szabadidőparkban
augusztus 29-én. Kézműves foglalkozásokkal, sport- és ügyességi vetélkedőkkel várták az érdeklődő lakosságot. Volt sétakocsikázás, vonatozás, trambulin, és bemutatót
tartott a Szigetszentmiklósi Kutyakiképző
Központ is. Viola Károlyné, az egyesület
elnöke a helyi médiának elmondta: a családi napon a gyermekek tűzoltóautót, kukásautót is kipróbálhattak, és még paprikás
krumpli-főző versenyt is rendeztek.
2015. szeptember 24.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT A KÖZVILÁGÍTÁS
ENERGIATAKARÉKOS ÁTALAKÍTÁSÁRA
IRÁNYULÓ PROJEKTÜNK (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021)
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Befejeződtek, és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően lezárultak a közvilágítás energiatakarékos átalakítására irányuló kivitelezési munkálatok, a projekt megvalósítása 2015. szeptember 30-án
véget ért.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021 azonosítószámú „Szigetszentmiklós
közvilágításának energiatakarékos átalakítása” elnevezésű projekt megvalósítására 100%-os intenzitású, 226,69 millió Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyert.
A projekt keretében alapvető célunk volt Szigetszentmiklós területén
az energiahatékonyság és az energiatakarékosság megvalósítása a közvilágítás korszerűsítésével, mellyel a városi energiafelhasználás csökken,
mindezzel költségmegtakarítást eredményezve. A fejlesztés eredményeként modernizáltuk a jelenlegi berendezések egy részét, korszerű és
energiatakarékos LED-világítással láttunk el utakat. A fejlesztés során
összesen 2442 db 36 W-os kompakt fénycsöves és 70 W-os Na lámpatest került korszerűsítésre a településen.
A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból valósult meg.
A projekttel kapcsolatban bővebb információt a kozvilagitas.sziget
szentmiklos.net honlapon találhatnak.
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Tájékoztató a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 205/2015. (V. 27.)
számú határozata alapján a családi házas övezetben a szelektív
gyűjtőszigetek átalakításra kerültek üveggyűjtő pontokká.
Ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a továbbiakban kizárólag
vegyes üveghulladékot rakjanak a gyűjtőedényzetbe.
Ezzel egyidejűleg a háztól menő szelektív gyűjtési rendszer kibővült a fém- és a papírhulladékokkal.
 A PET- és HDPE- (ásványvizes, üdítős és öblítős) palackok gyűjtésére használt zsákokba a fém- (sörös- és üdítősdobozok) hul
ladék is elhelyezhető. A korábban megszokott időpontokban,
kéthetente begyűjtésre kerül a zsákos szelektív hulladék.
 A papírhulladékot az átlátszó, kék feliratos zsákban gyűjthetik,
melynek elszállítási ütemezéséről a közszolgáltató tájékoztatást
nyújtott, továbbá az szszm.hu oldalon is olvasható.
A szelektív gyűjtőszigetek edényzetében és/vagy mellé egyéb
vegyes illegális hulladékok elhelyezése a büntető törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény alapján – jogkövetkezményekkel járó –
bűncselekménynek minősül.
A szelektív gyűjtőszigeteken a vegyes illegális hulladék elhelyezését a közterület-felügyelők, a polgárőrök és a rendőrök 2015.
szeptember 14-től folyamatosan ellenőrzik. Az illegális hulladékot
elhelyezőkkel szemben szabálysértési eljárást indítanak, amely
pénzbírságot vonhat maga után. A büntetés elkerülése és a szigetek
rendeltetésszerű használata érdekében megkérünk mindenkit, hogy az
ingatlanukon keletkezett egyéb vegyes települési szilárd hulladékot az
Aries Nonprofit Kft. Határ út 12–14. sz. alatti telephelyén helyezzék el.
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