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Értesítés a komposztálható anyagok begyűjtésével kapcsolatos
tudnivalókról és a gyűjtésére alkalmas, hulladékgyűjtő edények
átvételének időpontjáról

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mint Közszolgáltató látja el Sándorfalva
Város közigazgatási határán belül a települési szilárd hulladék, valamint a szelektív
„sárga zsákos” hulladék begyűjtését, elszállítását és kezelését. A Közszolgáltató és
Sándorfalva Város Önkormányzata között létrejött megállapodás értelmében
tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy az Önkormányzat
által kijelölt városrészben a Közszolgáltató kísérleti jelleggel térítésmentesen bevezeti a
házhoz menő komposztálható zöldhulladék begyűjtését heti, illetve kétheti
rendszerességgel.
A kísérleti jelleggel történő komposztálható anyagok begyűjtését a Közszolgáltató 2017.
szeptember 05-én, kedden kezdi meg és 2018. december 31-ig tartja fenn figyelemmel a
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben előírt gyűjtési gyakoriságokra.
A Közszolgáltató a komposztálható anyagok begyűjtését április 1-jétől október 31-ig
hetente egy alkalommal, kedd 06-órától, illetve november 1-jétől március 31-ig
kéthetente, minden naptári páros hét keddi napján 06-órától végzi el.
A zöldhulladék tárolására a Közszolgáltató a szolgáltatás részeként, az általa üzemeltetett
speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható MSZ EN 840-1 szabványnak megfelelő
méretű és minőségű, 80 literes tárolót biztosít térítésmentesen, amelyet a
Rendezvényházban (6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 10/a) a Pallavicini Sándor
Általános Iskolával szemben a következő időpontokban vehet át:

2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 25-ig,
hétfő: 9-17 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 8-15 óráig
péntek: 8-12:30 óráig
Az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása szükséges.
A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott gyűjtőedény átadásától az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles az edényzetet rendeltetésének megfelelően és
szerződésszerűen használni, megőrzéséről, tisztántartásáról gondoskodni, a szolgáltatónak fel
nem róható edény sérülés esetén javításáról és pótlásáról gondoskodni.
Tájékoztatjuk, hogy a Közszolgáltató csak és kizárólag az Önkormányzat által kijelölt
városrészben rendelkezésre bocsájtott edényben kihelyezett zöldhulladékot, illetve a
zöldhulladék-gyűjtés időpontjában a zöldhulladék-gyűjtő edény mellé kévébe kötött gallyat /

maximum kettő köteg 1 méternél nem hosszabb, és 30 kg-nál nem nehezebb / szállítja el
térítésmentesen.
Az edényzet mellé zsákban kihelyezett zöldhulladékot többlethulladékként kezeljük és
térítés ellenében a soron következő kommunális hulladék szállítási napon szállítjuk el. A
térítés mértéke megegyezik a többlethulladék elszállítására vonatkozó díjjal.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kuka melletti, illetve az űrtartalmon felüli többlethulladék
pótszámlázásakor, a törvény alapján meghatározott minimális 120 liter űrtartalom ürítési díja
kerül számlázásra abban az esetben is, ha a kihelyezett mennyiség ennél kisebb.
Gyűjtés módja:
Társaságunk heti, illetve kétheti rendszerességgel minden kedden térítésmentesen, külön
gyűjtőjáratban elszállítja a kizárólag háztartásnál képződött (nem mezőgazdasági termelésből
származó) zöldhulladékot a kommunális díjfizetési kötelezettségének eleget tett
ingatlantulajdonosoktól, használóktól.
A Közszolgáltató által biztosított 80 l-es MSZ 840-1 szabványnak megfelelő edényzetbe
gyűjtött zöldhulladékot a gyűjtési napon reggel 6 óráig, közvetlenül a saját ingatlanuk előtt - a
rendszeresen kihelyezett saját kommunális hulladéktároló edény helyére – kell kihelyezni
úgy, hogy az a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza. A közterületet nem szennyező
módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva,
kévébe kötegelve (max. 15 kg-ig) szintén elhelyezhetők az edények mellett (az ürítési napon
maximum kettő kéve helyezhető el).
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a gyűjtőedénybe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos edényzetben, vagy a kévébe kötve
háztartási, vagy egyéb nem odaillő anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el (pl.
műanyag zsákban kihelyezett zöldhulladék, kötöző anyaggal szennyezett zöldhulladék
stb.).
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A szerves eredetű anyagok és hulladékok szinte kivétel nélkül komposztálhatók:
-

konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, tojáshéj, kávézacc, tea-filter tartalma,
stb.
kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott gyümölcs- és zöldség, ágak, gallyak,
lombok, fűnyesedék, kerti gaz.

A papír és karton komposztálható nyersanyag, mégis papírként történő hasznosítását kell
elősegíteni, így azt kérjük, továbbra is szelektív, újrahasznosítható hulladékként kezelje.
NEM SZABAD A KOMPOSZTBA, ZÖLDHULLADÉKOS EDÉNYZETBE DOBNI
-

ételmaradékot, kenyeret és csontokat, hamut,
üveget, fémet és műanyagot,
újságot, pelenkát, porzsák tartalmát,

-

semmiféle veszélyes anyagot (olaj, vegyszerek, festék, elem, növényvédő szer,
stb.),
elhullott állatok tetemét, állati ürüléket.

Amennyiben a házhoz menő gyűjtéssel elszállított zöldhulladékon felül többlet zöldhulladéka
keletkezik azt a helyi hulladékudvarban, ill. a Szeged, Sándorfalvi úti Hulladéklerakó Telep
hulladékudvarában továbbra is ingyenesen leadhatja.
További részletes információt a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a hulladékudvarok
elhelyezkedéséről weboldalunkon találhat, amelynek elérhetősége www.szegedihulladek.hu.
A szelektíven gyűjtött zöldhulladék révén lehetővé válik a vegyes hulladék mennyiségének
csökkentése, ezáltal a többlethulladék keletkezésének elkerülése. Ennek érdekében kérjük
Önt, hogy a szelektív gyűjtés érdekében minden elvárhatót megtenni szíveskedjen ezzel
segítve munkánkat és teljesítve állampolgári kötelezettségét.
Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladéklerakás és
szállítás okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzete környezetminőségének
javításához.
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