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A háztartási hulladék fogalma: 

Háztartási hulladéknak – szemétnek – minősül a lakásokban, üdülőkben, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területen 

keletkezett szilárd hulladék, ilyen a konyhai hulladék – ideértve a szennyezett műanyag, papír, üveg , továbbá konzervdoboz, rongy, edény, eszköz,  

Zöldhulladék, komposztálható hulladékok fogalma: 

A rendszeres kertgondozás (tavaszi faápolás, kaszálás, összegyűjtött falomb, konyhai komposztálható hulladék) során keletkező hulladékok. 

Elszállításához a 2013. évre időarányosan 4 db szállításra jogosító matricát biztosít a Kft, melyet a tárgyévben szükséglete szerint használhat fel az ingatlan tulajdonosa. Többlet igény esetén a 

zöldhulladék elszállításához matrica vásárolható a tájékoztatóban megjelölt helyszíneken. A fentiek a vállalkozásokra, intézményekre nem vonatkoznak. 

Kizárólag szabvány hulladékgyűjtő edényzetben max. 120 liter, ill. 15 kg súlyhatárig helyezhető ki a háztartási hulladék. Többlethulladék maximum az edényzettel megegyező űrtartalmú és 

súlyú, megfelelő teherbírású, érvényes matricával ellátott zsákba helyezhető ki. 

Nem elfogadható, ha több reklámszatyorban,  vagy házilag készített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre a háztartási hulladék. 

A szolgáltató a közszolgáltatást megtagadja: 

 A kommunális hulladék kihelyezése nem szabvány gyűjtőedényben történik  és/vagy nem rendelkezik érvényes matricával  

 zöldhulladék edényén, gyűjtőzsákján, kötegén  nincs érvényes matrica 

 a háztartási hulladékszállítási napon a gyűjtőedénybe zöldhulladék (levágott fű, lomb, stb.)  kerülnek behelyezésre, 

 zöldhulladék szállítási napon kommunális hulladék kerül a gyűjtőedénybe, zsákba 

 nyáron a gyümölcsérési időszakban megoldhatatlan problémát okoz az ingatlantulajdonosok által a hulladékgyűjtő edényben vagy zsákban elhelyezett lédús gyümölcsök (dinnye, 

barack, körte, stb.) elszállítása, mivel a hulladékszállító autóból kifolyt gyümölcslé szennyezi a közterületet. A közszolgáltatást megtagadjuk azoknál az ingatlantulajdonosoknál, 

akiknél lé található a hulladékgyűjtő edényben vagy zsákban. 

 szabvány gyűjtőedény állapota az ürítést nem teszi lehetővé (sérült, vagy balesetveszélyes), 

 

AJÁNLATAINK: 

 sitt, törmelék, egyéb szilárd hulladék szállítására 8 m
3
-es 7 m

3
-es és 3 m

3
-es konténer rendelhető, melyről érdeklődni, ügyfélszolgálatunkon, valamint honlapunkon lehet. 

 A háztartásokban feleslegessé vált elektromos készülékek a Kft. központi telephelyén lévő szelektív szigeten elhelyezhetők. 

 A  nagyobb mennyiségű papír (újságpapír, hullámkarton), valamint a műanyag csomagolófólia, fémhulladék és egyéb  hasznosítható hulladékok a Kft. telephelyén 

elhelyezhetők. 

 Érdeklődni, és szolgáltatásokat megrendelni ügyfélszolgálatunkon munkanapokon munkaidőben lehet, információ kapható a 22/579-185-ös telefonszámon.  

 

 

ÓVJUK ÉS VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET A JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN! 

 

 

A szállítás zavartalansága érdekében tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonost (használót), hogy az ingatlana előtti közterületi fákról a szállítógép közlekedését akadályozó ágakat 

szakszerűen levágni szíveskedjék. Amennyiben ezt nem végzi el, az ágakat az Önkormányzat fogja levágatni. 
 

Elérhetőségeink: Tel.: 06 22 579 185  Mobil: 06 30 7434 902,    06 30 7434 903   Fax.: 06 22 579 186  e-mail: info@vhg.hu    
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