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52011. június 2., csütörtök, Gyulai hírújsáG

Társaságunk vízszolgáltatási csoportjának dolgozói a Karácsony 
János utcán (Kórház teherporta szakaszán) ivóvízvezeték-csomópont ja-
vítását végezték. A csomópont feltárása során derült ki, hogy az út alatti 
ivóvíz-átvezetés olyan mértékben elöregedett, hogy az veszélyezteti a víz-
ellátás biztonságát, ezért szükséges volt annak cseréje is. A munkát, a kór-
ház zavartalanabb működését figyelembe véve, hétvégén végeztük el.

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Gyulán 
tartotta országos értekezletét. A jelenlévőket Daróczi László, a Gyulai Közüze-
mi Kft. ügyvezetője köszöntötte, majd Guti András SZB -elnök mutatta be a 
kft. szakszervezetét. Halasy Károly, a VKDSZ titkára az ülésen – egyebek mel-
lett – kiemelte, fontos kérdésként jelenik meg a hazai víziközmű-szolgáltatás 
intézményi rendszerének átalakítása, a víziközmű törvény előkészítése.

A Gyulai Közüzemi Kft. Központi Ügyfélszolgálatainak (Gyula, Szt. László 
utca 16. szám) nyitva tartása az alábbiakban alakul: hétfő: 7.00–20.00, kedd 
és csütörtök: 7.00–15.00, szerda: 7.00–13.00, péntek: 7.00–16.00 óra. Pénztári 
órák megegyeznek az előzőekben leírtakkal, azzal a kivétellel, hogy hétfőn a 
pénztár 16.00 óráig tart nyitva. Parkolási csoport: hétfő–péntek: 8.00-15.00 óra.

G y u l a  V á r o s 
Képviselő-testü-
lete 2011. május 
31. napjával meg-

szüntette a Városgazdálkodási 
Igazgatóságot. A Városgazdál-
kodás által ellátott feladatokat 
2011. június 1-jétől a Gyulai 
Közüzemi Kft. veszi át, így a 
városi közszolgáltatási fel-
adatokat a továbbiakban egy 
szervezet látja el. 

Ezentúl a Gyulai Közüzemi 
Kft. ügyfélszolgálatán intéz-
hetők el a korábban a Vá-
rosgazdálkodási Igazgatóság 
feladatkörébe tartozó ügyek 
is. Az említett időponttól itt kell 
az önkormányzati bérlakások, 
illetve kiadott helyiségek bér-
leti díját befizetni, a bérlemé-
nyekkel kapcsolatos ügyeket 
elintézni. Az önkormányzati 
tulajdonban lévő földterüle-
tek bérbeadásával kapcsola-
tos szerződéseket megköt-

ni, a bérleti díjakat rendezni. 
Az egyablakos ügyfélfoga-

dás adta lehetőséget kihasz-
nálva, így a közüzemi díjak 
rendezésével egyidejűleg a 
bérleti díjak is kifizethetők. 
Az eddigi „közüzemi” ügyek 
intézésében nem lesz változás, 
továbbra is állunk ügyfeleink 
rendelkezésére a vízellátási-
szennyvízelvezetési és a kom-
munális szolgáltatások terén. 

Gyula városában a parkgon-
dozási, úttisztítási, köztisztasá-
gi, hó- és síktalanítási feladatok 
elvégzése is a kft. feladatai 
közé tartozik a jövőben, ezért 
kérjük ügyfeleinket, hogy az 
ezekkel a tevékenységekkel 
kapcsolatos észrevételeiket, 
bejelentéseiket is ügyfélszol-
gálati irodánkban tegyék meg. 

I rodánk e lérhetőségei 
nem változtak: Tel: 66/362-
377, email: ugyfelszolgalat@
gyulaikozuzem.hu.
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Egyablakos ügyintézés
KiBőVüLt A „KöZüZemi” üGyeK Köre GyuLán

A parkolási ügyek is nálunk
KöZterüLet-foGLALáSi enGeDéLyeK A KöZüZemnéL

A két társaság 
összevonása – töb-
bek között – a város 
parkolási tevékeny-

ségét is érinti. A parkolási 
csoport június 1-jétől a Gyulai 
Közüzemi Kft. Központjának 
(Gyula, Szt. László u. 16.) 2. 
számú irodájában működik 
majd, ahol az ügyfelek jelez-
hetik parkolással kapcsolatos 
észrevételeiket, megvásárol-
hatják a parkolóbérleteket, 
valamint a parkolási bírságokat 
is itt lehet majd rendezni. A 
gyorsabb ügyintézés érdeké-
ben ezen ügyfeleink részére 
külön pénztár áll rendelke-
zésre. A parkolási csoport te-
lefonszáma nem változik, a 
továbbiakban is a 06-66/464-

A Gyulai Közüzemi Kft. híroldalát Kaczkó Zita szerkesztette és írta. Kedves olvasóink, 
kérdéseikkel, észrevételeikkel és javaslataikkal keressék a kft. munkatársát a 66/521-
217-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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965-ös hívószámon érhetőek 
el munkatársaink. Ezen a tele-
fonszámon az ügyfélfogadási 
időn kívüli telefonos ügyelet 
is folyamatosan működik majd. 
A közterület-foglalási engedé-
lyek kiadását társaságunk 3. 
sz. irodájában kérhetik. A piac 
ügyfélszolgálata továbbra is 
a Gyula, Október 6. tér 2. sz. 
alatti irodában található.  Mun-
katársaink a 06-66/361-672-es 
telefonszámon állnak ügyfe-
leink rendelkezésére.  Az iroda 
nyitva tartása: hétfő, szerda, 
csütörtök: 7.30-15.30, kedd és 
péntek: 5.30-13.30 

Az átállással kapcsolatos 
esetleges problémák miatt 
kérjük szíves türelmüket és 
megértésüket.
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