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HULLADÉKSZÁLLITÁS ÉS KEZELÉS, PARKÉPITÉS-FENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG
HÍRLEVÉL
Tisztelt Ügyfeleink!

A szelektív szigetek üzemeltetése a településen 2022. tavaszán megszűnik, azonban az elkülönített
gyűjtés lehetőségét továbbra is biztosítjuk!
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amely 2016. évtől minden településünkön működik, továbbra is
lehetőséget biztosít Önöknek ahhoz, hogy a hasznosítható hulladékokat elkülönítetten gyűjthessék.
Ennek igénybevételéhez háztartásonként egy darab kukaedényt térítésmentesen biztosítunk,
amelynek ürítése is ingyenes!
Azon Ügyfeleink, akik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, és
az igénylés időpontjában nincs lejárt határidejű, hátralékos hulladékgazdálkodási számlájuk, a helyi
önkormányzatnál és ügyfélszolgálatunkon igényelhetik az emblémával ellátott kukaedényt.
Kérjük, hogy igényüket jelezzék a helyi önkormányzat illetékesei felé!
Az edényen részletes tájékoztató felirat látható a kukába külön gyűjtendő hasznosítható hulladékfajtákról.
Kérjük, hogy kizárólag az ott feltüntetett hulladékokat szíveskedjenek a szelektív kukába gyűjteni. Ezeket a
hulladékokat a gyűjtőedényzetbe vegyesen rakhatják, mert begyűjtés után a válogatócsarnokban választjuk
szét anyagfajtánként és tömörítés-bálázás után adjuk át feldolgozó, hasznosító partnereinknek. Önökkel
közösen, a hasznosítható hulladékok különválogatásával lehetőség nyílik a lerakóra kerülő mennyiség
további csökkentésére.
Az alábbiakban felsorolt hulladékokat gyűjtheti, az üveg kivételével, a szelektív kukába:
Műanyaghulladék: műanyag (PET) italos palack kilapítva; flakonok: tisztító és kozmetikai szerek flakonjai
kiöblítve (mosogatószer, tusfürdő, testápoló stb.).
Italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű italoskarton-doboz tisztán és kilapítva.
Fémhulladék: alumínium italos dobozok; alufólia, alumínium tálca; konzervdoboz és egyéb fém
élelmiszercsomagolások tisztítva.
Papírhulladék: kisebb papírdobozok – teás, sajtos stb. a nagyobb kartondobozokat a gyűjtőnapokon a kuka
mellé vagy a gyűjtőszigeteken a papiros konténerekbe helyezhetik.
Természetesen a későbbiek során is, folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget a házhoz menő szelektív
gyűjtésre és az edény átvételére, amelyet ügyfélszolgálatunkon elérhetőségein, nyitvatartási időben
igényelhetnek.
Köszönjük, hogy részvételükkel támogatják a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését!
Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért!
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