TAVASZI LOMBTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosok!
Herceghalmon 2021. évben a tavaszi lombtalanításra április 12. és április 24. között
kerül sor, a tavalyi évhez hasonló körzetbeosztással történik a nyesedékek darálása.
I.

Vállalkozó:

CHEMEZ

BÁLINT

(chemezb74@gmail.com)

2021. április 12 – április 17-ig
nyesedék kihelyezése: április 9-től április 12-én,
hétfőn 6 óráig
Árvalányhaj utca mindkét oldala; Mórici út,
Pipacs utca, Liliom lejtő, Tulipán köz, Pillangó
köz, Barka köz, Bokréta köz, Orgona köz,
Jázmin köz, Menta köz, Szirom köz, Margaréta
köz, Búzavirág utca, Hárs köz, Rigó köz,
Árvácska utca, Ördöglovas lejtő Zsámbéki
úttól Árvalányhaj utcáig terjedő szakasza, Nyír
köz
2021. április 19 – április 24-ig
nyesedék kihelyezése: április 16-tól április 19én, hétfőn 6 óráig
Ördöglovas lejtő Árvalányhaj utcától Rózsai
útig terjedő szakasza, Boróka utca, Rét köz,
Tavasz utca, Dombhát utca, Rózsa köz, Muskátli
köz, Őzike köz, Vadvirág utca, Sándor Móric tér
II.

Vállalkozó:
BÁN
ZOLTÁN
(goldballsgroupkft@gmail.com)
2021. április 12- április 17-ig
nyesedék kihelyezése: április 9-től április 12-én,
hétfőn 6 óráig
Thallóczy Lajos utca, Széchenyi utca, Arany
János utca, Deák Ferenc utca, Patak utca
Kossuth utca, Petőfi utca, Jókai utca, Füzes
utca, Bocskai utca
2021. április 19 – április 24-ig
nyesedék kihelyezése: április 16-tól április 19én, hétfőn 6 óráig
Akácos út, Akác köz, Kiserdő út, Kiss János
altb. utca, Bem utca, Gesztenyés út, Liget
utca, Kozáromi út, Sándor udvar, Zsámbéki út

• a kihelyezhető legvastagabb nyesedék átmérője a 10 cm-t nem haladhatja
meg;
• a kihelyezett nyesedéket szálirányban, az elágazó ágakat lemetszve kell

•
•
•
•
•

kihelyezni közút mellé, a forgalmat nem akadályozva, az előre
meghatározott időpontban;
a nyesedéket összekötözni, más anyagot belehelyezni nem szabad, ilyen
esetben a vállalkozó a darálást nem kezdi meg;
a családi házak által kihelyezhető maximális nyesedék: 1 m3;
társasházak esetén a kihelyezhető maximális nyesedék: 0,5 m3.
amennyiben a kihelyezett mennyiség a fent leírtakat meghaladja, a
vállalkozó nem kezdi meg a darálást;
a munkálatokra a képviselő-testület bruttó 3.000.000,-Ft keretösszeget biztosít
a 2021. évi költségvetésének terhére

Amennyiben több nyesedék keletkezik egy háztartásnál az önkormányzat által
finanszírozott, kihelyezhető mennyiségnél, a vállalkozó az önkormányzat által
finanszírozott mennyiség ledarálása után térítés ellenében vállalja plusz
nyesedék feldolgozását.
Amennyiben több nyesedéket helyez ki a tulajdonos az ingatlan elé az
önkormányzat által meghatározott mennyiségnél, a vállalkozó nem kezdi meg az
adott ingatlan előtt a darálást.

PÉLDA az 1m3 nyesedék kihelyezésére:

Polgármesteri Hivatal

