
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!

A GYHG Nonprofit Kft. neveben ezuton szeretnenk Onnek tajekoztatast adni a
hulladekszailltasi kozszolgaltatas terlileten felmerlilt nehezsegekrol.

Az ut6bbi h6napok munkaeropiaci atrendezodese miatt jelentosen csokkent tarsasagunknal a
dolgoz6i letszam. Eisosorban kukarakod6k es gepjarm(jvezetok hianyoznak a szokasos
szfnvonalu es gyakorisagu feladatellatashoz. MunkaterLilettol fuggoen mintegy 30-40
szazah!kkal kevesebb a munkavallal6k szama a szuksegesnt!l.

A GYHG Nonprofit Kft. letszamgondok megoldasa erdekeben tobb intezkedest is tett az
elmult idoszakban. Egyreszt a torvenyi lehetosegek adta kereteken belli I munkatarsaink a
leheto legnagyobb 6raszamban vallalnak tulmunkat. Masreszt az januar elsejei 2,5 szazalekos
beremeles mellett aprilis elsejet61 ujabb 15 szazalE~koskeresetnovekedest biztosftunk a
tarsasagunknal dolgoz6, fizikai munkat vegzo minden kollega szamara. Harmadreszt azoknak
a dolgoz6knak, akik eredmenyesen toboroznak uj munkatarsat a GYHGNonprofit Kft. szamara,
egyszeri, 50. 000 forintos jutatatast biztosftunk.

Mindezen intezkedesekt61 az elvandorlas, a fluktuaci6 merseklodeset, valamint uj dolgoz6k,
elsosorban kukarakod6k es gepjarm(jvezetok munkaba ailltasat remeljlik a lehetolegrovidebb
id6n bellil.

A felsorolt erofeszltesek ellenere azonban a jovoben is elofordulhat, hogy a
huliadekszalHtasi kozszolgaltatas eddig megszokott rendszeren valtoztatnunk kell, ami az
On telepLileset is erintheti. A jaratm6dosftasok miatt szamftani lehet a szelektfv
hulladekgy(jjto szigetek ritkabb lirftesere, a bio huliadekgy(jjtO edenyek heti gy(jjtesenek
atmeneti elmaradasara, a hulladekudvarok nyitva tartasi idejenek idoszakos korlatozasara.
A konkret intezkedesekrol a GYHG Nonprofit Kft. minden esetben levelben tajekoztatja az
erintett telepulesek polgarmestereit, valamint a www.gyhg.huinternetes oldalon keresztLil a
lakossagot.

A jaratm6dosftasok okozta kellemetlensegek miatt a GYHG Nonprofit Kft. az erintettek
turelmet es elnezeset keri!

A GYHG Nonprofit Kft. el6tt ismert a megrongal6dott, elhasznal6dott, cserere szorul6
kukaedenyek p6tlasaval illetve az uj fogyaszt6k szamara biztosftott edenyek kihelyezesevel
kapcsolatos problema. A kukaedenyekbol jelenleg nem all rendelkezesre elegendo mennyiseg,
azok beszerzeset a rendszer tulajdonosat61, a Gyor Nagytersegi Hulladekgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulast61 varjuk. Amennyiben a tarsulas biztosftja az edenyeket, a
kozszolgaltat6 keszen all azok azonnali kihelyezesere.

http://www.gyhg.huinternetes


Tarsasagunk els6dleges celja, hogy a nehezsegek ellenere a hulladekszalHtas tovabbra is
folyamatos maradjon, a h.htartasok vegyes hulladekat megfelel6 rendszerseggel begyujtsOk,
es a korlatozasok csak azokat a szolgaltatasok nyujtasat erintsek, melyek a lakossag
odafigyelesevel, tOrelmevel jelent6sebb karok okozasa nelkUl id61egesen felfOggeszthet6k.

Kerjuk tovabba a tisztelt polgarmestereket, hogy amennyiben sajat telepulesukon
tudomasuk van olyan lakosokr61, akik potencialis munkavallal6i lehetnek a GYHG Nonprofit
Kft.-nek (akar alkalmi munkara is), jelezzek tarsasagunknak!
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