A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Tisztelt Lakosok, Kedves Olvasók!

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is tervezzük, hogy a Mezőtúr és Vidéke hasábjain bemutatásra
kerüljön Társaságunk feladatköreinek részletezése, és hogy folyamatosan tájékoztassuk Önöket a
legfrissebb városüzemeltetéssel kapcsolatos információkkal. 2021-ben többek között részletes
betekintést nyerhettek az élelmezési ágazatunk feladatainak ellátásába, a városi strandfürdő
üzemeltetésébe, a városban működő közfoglalkoztatási programok szervezésébe, a zöldterületek
fenntartásának szabályaiba valamint a Mezőtúr-Szarvas között közlekedő révátkelő üzemeltetési
feladataiba is.
Pozitív lakossági visszajelzések is megerősítik, hogy sikeresen részt vettünk több városi program
szervezésében, mint például az általunk hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal
megrendezett Strandnyitó Rendezvény vagy a decemberben az Oktatási Centrum előtt megtartott
Adventi Vásár, ahol a „Télapó futás” programunkhoz kapcsolódóan megnyitottuk a város télinyári korcsolyapályáját is.
Április elején meghirdettük a „Fogadj örökbe egy parkot” programunkat, melynek elsődleges célja
volt a lakóközösségek és civil egyesületek bevonásával, a Mezőtúr közterületi zöldterületeinek
környezet színvonalának emelése. Most már nagy örömmel kijelenthetjük, hogy nagy érdeklődés
mellett, minden meghirdetett terület is gondos gazdát talált, melyet ezúton is köszönünk.
Pályázati forrásnak köszönhetően lehetőséget kaptunk, hogy a városi közterület felügyelőkkel
együttműködésben, illegális hulladékkal szennyezett területeknek a megfigyelése céljából mobil
kamerákat beszerezzünk, és azokat elhelyezzük A nagyérzékenységű, éjjel is látó kamerák
telepítésének célja az volt, hogy az általunk megtisztított hulladéklerakók ismételt kialakulása
megelőzhető legyen. A megfigyelt, korábban szemét deponálóként használt kilenc helyszín
egyikén sem alakult ki azóta újabb hulladéklerakó sziget, így kijelenthetjük, hogy a pályázat célját
sikeresen megvalósítottuk.
Jelenlegi feladatainkat leginkább a város tulajdonában levő közútjainak, kerékpárutjainak és
járdáinak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatai teszik ki. Hatályos szabályozás szerint
az ingatlanok előtt lévő járdák hótakarítása és síkosság-mentesítése minden esetben az ingatlan
tulajdonos feladatai közé tartozik. Továbbra is kérjük, hogy a lakosság segítse munkánkat azzal,
hogy az úttesten levő parkolóhelyek szabadon hagyásával biztosítja a síkosságmentesítést végző
gépjárműveink akadálymentes közlekedését. Ezúton is balesetmentes közlekedést kívánunk a téli
hónapokban is!

Továbbra is kérjük Önöket, hogy bármilyen a városban tapasztalt és üzemeltetésünkhöz tartozó
problémával, választ váró kérdéssel és javaslataikkal, bizalommal forduljanak közvetlenül
hozzánk akár személyesen székhelyünkön, akár emailben vagy telefonon az ismert
elérhetőségeinken, elérve azt, hogy a felmerülő kérdéses feladatot minél gyorsabban és sikeresen
megoldjuk. Köszönjük figyelmüket és együttműködésüket!
VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp a vízállás miatt nem közlekedik! A révátkelő jövő
évi indulásával kapcsolatban kérjük, tájékozódjon weboldalunkon: www.mturiellato.hu/komp.php
illetve facebook oldalunkon https://www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft elhelyezett információk
alapján.
Ünnepek alatt is folyamatosan ürítettük a város közterületein található szemétgyűjtő edényeket,
melyekből összesen 1200Kg közterületi hulladék lett elszállítva az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. hivatalos deponáló helyére.
Síkosságmentesítést december 27-én végeztünk az ónos eső miatt, valamint január 8-án havazás
előtti sózást és január 10-én szükség szerinti hótolást és sózást a járdákon, kerékpárutakon,
gyalogos átkelőknél valamint a gyűjtőutakon összesen 5,2 tonna só felhasználásával.
Pénteken 16:00 és 19:00 óra között, hétvégén pedig 14:00-21:00 óra közötti nyitva tartással
szeretettel várunk minden sportolni és kikapcsolódni vágyó vendégeinket a volt főiskola előtti
rendezvénytéren felállított korcsolyapályánál.
A Városi Strandfürdő közvetlen szomszédságában található „Vadászház” Kávézó és Szálláshely
rendezvényterme kiválóan alkalmas torna-edzések, tanfolyamok, szülinapok, lakodalmak és baráti
összejövetelek
lebonyolítására.
További
információért
keressen
bennünket
az
intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen vagy a 0656/350-037-es telefonszámon.

