Hogy Ön hol veheti igénybe a hulladékudvar szolgáltatását, az alábbi táblázatból megtudhatja:

Hulladékudvar helye

A hulladékudvar által kiszolgált települések
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Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bábolna
Börcs
Bõny
Csetény
Csót
Dunaszeg
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Gönyû
Gyarmat
Gyõr, Nép utca
Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Központ
Gyõr, Pápai út
Gyõr, Szitásdomb utca
Gyõr, Homoksori út
Gyõr, Ötház utca
Gyõr, Reptéri út
Gyõrszemere
Gyõrzámoly
Kajárpéc Kajárpéc
Kemeneshõgyész
Lovászpatona
Mezõlak
Mórichida
Mosonszentmiklós
Öttevény
Pannonhalma
Pápakovácsi
Pápateszér
Pér
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentandrás
Somlójenõ
Táp
Tényõ
Ugod
Vaszar
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
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Tisztelt Olvasó!
A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás neve már ismerõsként
cseng 112 település lakóinak. Az elmúlt években
több alkalommal találkozhatott kiadványainkkal,
amelyek a majdan bevezetésre kerülõ korszerû
hulladékgyûjtési rendszer elemeit mutatták be Önnek, illetve folyamatosan tájékoztatták a projekt
aktuális állásáról, annak elõrehaladásáról.
Mostani tájékoztatónk témája az eddigi legjelentõsebb változás, amelyre sor kerül a rendszer
megvalósításának kezdete óta, hiszen összességében mintegy 260.000 ember
mindennapjait érinti, mivel 2010. márciusától kezdõdõen fokozatosan a rendszer
minden alkotóeleme a lakosság rendelkezésére fog állni.
Természetesen azt szeretnénk, hogy a lakosság megfelelõen használja a korszerû hulladékgyûjtési rendszer nyújtotta lehetõségeket. Tájékoztatónk célja, hogy
Ön teljes körû ismeretekkel rendelkezzen arról, hogy a különbözõ jellegû hulladékait hova kell elhelyeznie. Az Ön együttmûködésének nagy szerepe van a rendszer
megfelelõ mûködésében, hiszen csak így kerülhetnek a hulladékok a megfelelõ
helyre és hasznosításra, valamint csak így biztosítható a rendszer hatékony, a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ mûködtetése.
A rendszer legfõbb elérendõ célja, hogy az érvényben lévõ törvényekkel
és elõírásokkal összhangban közösen elérjük a lerakásra kerülõ hulladék
mennyiségének nagyarányú csökkenését. Ha ezt sikerül megvalósítanunk,
akkor a nemrégiben átadott Gyõr-Sashegyen lévõ Hulladékkezelõ Központ lerakótere hosszú évekig kiszolgálhatja a tagtelepülések lakosságát.
Az itt leírtakat az eddig a lakosság által feltett jellemzõ kérdéseknek megfelelõen igyekeztünk összeállítani. Bízunk benne, hogy a tájékoztatóban foglaltak gyakorlatban való alkalmazásával, Önnel együtt sikerül elérnünk a kitûzött célt.
A rendszer beruházói és mûködtetõi oldaláról egyaránt nézve, nagyon bízom
abban, hogy az új rendszerre történõ átállás zökkenõmentesen megvalósul, hiszen csak egy kis odafigyelésre van szükség és rövid idõn belül szokásunkká válhat, a most még újszerû szelektív hulladékgyûjtés.
A rendszer megvalósítása mintegy 9,5 milliárd forintba kerül. A hatékony környezetvédelem a mi esetünkben sem olcsó, hiszen mûködtetni kell a hulladékkezelõ központban használt új technológiákat, valamint a megépített átrakóállomásokat, hulladékudvarokat és a jelentõsen kibõvített számú hulladékgyûjtõ szigeteket. Az európai uniós és hazai elõírások miatt-az üzemeltetési költségeken felül-be kell építenünk a hulladékkezelési díjba a megépített létesítmények és beszerzett edényzet és jármûvek eszközfenntartási járulékát is. Természetesen a
mûködtetés során is érvényesülnie kell a „szennyezõ fizet” európai uniós alapelvnek, tehát mindnyájunknak olyan arányban kell a jövõben hozzájárulni a költségekhez, amilyen arányban termeljük a szemetet. A megnövekedett költségek miatt a hulladékkezelési díj inflációt meghaladó emelésével kell számolnunk. A szelektív hulladékgyûjtés lehetõségeinek használatával azonban a megfizetendõ díjat lehetséges mérsékelni a jövõben.
Kérem, Ön is legyen aktív partnerünk abban, hogy tisztább, élhetõbb, a
természeti környezetet nem szennyezõ hulladékgazdálkodást valósíthassunk meg.
Csak Önnel együtt sikerülhet.
Kovács Barnabás
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység vezetõje

Az új hulladékgyûjtési
rendszer indulása
A kétkannás hulladékgyûjtésrõl
Az elmúlt hónapokban minden háztartásba eljutottak az új kukaedények, így megteremtõdött annak a lehetõsége, hogy 2010. márciusától az Ön településén is, illetve Gyõr érintett részein 2010. április 5-tõl megkezdõdhessen a kétkannás hulladékgyûjtés.
Ez a rendszerelem nem csak a kukaedények számában jelent változást. Ezért is nem
egyformák ezek az edények: az egyiknek barna, a másiknak szürke a fedele. Ez a kétféle
szín arra szolgál, hogy Ön könnyebben eligazodjon, melyik kukába milyen jellegû hulladékot
kell gyûjtenie.
Barna fedeles kuka
A barna fedeles edénybe a komposztálható hulladékot
kell elhelyezni. Komposztálható hulladéknak tekintendõ az Ön
háztartásában keletkezõ kertészeti eredetû hulladék. (Pl. levágott fû, zöldséghéj stb.) A barna fedeles kuka ürítését, a
közegészségügyi rendeletben elõírtaknak megfelelõen, a
szolgáltató heti egy alkalommal biztosítja. Mivel ez az edény
lebomló hulladékot tartalmaz, aminek egy hétnél tovább való
tárolása szaghatással jár, ezt az edényt Önnek hetente egyszer ki kell helyeznie ürítésre.
Szürke fedeles kuka
A szürke fedeles edény az úgynevezett maradék hulladék gyûjtésére szolgál. De mit nevezünk maradék hulladéknak? Maradék hulladék az a háztartásban visszamaradt egyéb települési szilárdhulladék, ami nem helyezhetõ
el a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken és nem tartozik a
kertészeti eredetû hulladékok közé sem. A rendszer teljes
körû mûködésének köszönhetõen, ebbe a kukába várhatóan sokkal kevesebb hulladék kerül majd, mint eddig.
Ennek az edénynek az ürítését kéthetente egyszer biztosítja a szolgáltató. Természetesen azonban Ön ennél ritkábban is kiteheti a gyûjtõjáratnak ezt a kukát. Mivel ha megfelelõen használja a rendszert akkor ebbe az edénybe nem kerül lebomló hulladék, ezért akár havi egyszeri ürítés is lehetséges.
A barna és a szürke fedeles kukákat minden alkalommal külön gyûjtõjárat üríti. A két különbözõ összetételû hulladék soha nem ugyanazon a napon kerül elszállításra.
Az kukaürítések számától függetlenül 2010. december 31-ig a hulladékszállítás jelenlegi díja nem változik. Ennek ellenére Ön minden számláján látni fogja, hogy az adott
számlázási idõszakban melyik edényt, és pontosan melyik napokon helyezte ki ürítésre, hiszen minden kukában egy jeladó chip van, amely tartalmazza azokat az információkat, melyek alapján az edény és annak használója beazonosítható. Ennek köszönhetõen pontosan
nyomon követhetõ, hogy ki mikor, milyen szolgáltatást vett igénybe. 2011-tõl kell majd a jeladó chipek által regisztrált kukaürítések száma szerint fizetnie a szolgáltatásért.
Falusias, családi házas övezetben gyakran felvetõdik a házi komposztálás problémája. Természetesen a rendszer erre is lehetõséget ad az alábbi feltétellel: 2011. január 1-tõl

a barna fedelû edényt a közszolgáltatónak vissza lehet adni, ha a fogyasztó a helyi szabályoknak megfelelõen házi
komposztálást végez. A házi
komposztálás szabályait az
önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg.

Annak ellenére, hogy 2010. évben a hulladékszállításért és kezelésért fizetendõ díj
ugyanannyi marad, mint amennyit ön 2009. negyedik negyedévében fizetett érte, a
második féléves fogyasztási tájékoztató már az új gyûjtési módhoz igazodik. Ez azt jelenti, hogy egyértelmûen megtalálhatók rajta azok az idõpontok, amikor önnek lehetõsége
lett volna igénybe venni a hulladék elszállítását, illetve azok a dátumok is, amelyeken
ténylegesen kihelyezte a kukaedényt és az elszállításra is került.

Összefoglalás a kétkannás- és a szelektív hulladékgyûjtésrõl

A hulladékkezelési szolgáltatásért
fizetendõ díj várható változásai 2011-tõl
2010 a „mûködtetés próbaüzeme” Önnek is, nekünk is.
Elsõdleges célunk, hogy ebben az évben mindenki megismerje, megszokja ezt az
új rendszert, és megtanulja elemeinek helyes használatát. 2011. január 1-tõl az „átlagos család” mintegy 22.000 Ft/év szemétdíjat fizet. Ebbõl az összegbõl kb. 5.000 Ft az
eszközfenntartási járulék, amelyet a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. beszed és átutalja a társulás számlájára. Ebbõl az összegbõl csak a projekt keretében épített létesítmények és a beszerzett berendezések, jármûvek felújítását és újak beszerzését lehet finanszírozni. Ezt a díjat minden szolgáltatást igénybevevõnek fizetnie kell. Mintegy
17.000 Ft az éves szolgáltatási díj, amely magában foglalja az új, környezettudatos
hulladékgazdálkodás minden elemének a mûködtetését. Így pl. a sashegyi telepen a
hulladék mechanikai-biológiai elõkezelését, a komposztálást, a válogatást. Ezek eddig
nem voltak megtalálhatók a rendszerben, így többletként jelentkeznek. Ugyancsak
többletként jelentkezik a 43 db hulladékudvar, a 339 db szelektív gyûjtõsziget és a 2 db
átrakóállomás mûködtetési költsége. A jelenlegi kalkulációk szerint az a család, amelyik nem használja a környezettudatos szelektív gyûjtést, annak az éves díja felmehet
25.000 Ft-ra. Az a család, amelyik tudatosan használja a szigetek, udvarok adta lehetõségeket, annak a díja akár 12.000 Ft-ra is csökkenhet.

A rendszer díjmentesen használható elemei
Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
A színes mûanyagból készült gyûjtõedények bizonyos típusaival, melyekbe anyaguk szerint válogatott csomagolási hulladékokat lehet gyûjteni, már minden településen találkozhattak. 2010. márciusától kezdve minden településen komplett, 4 edénybõl álló gyûjtõszigetek
szolgálják a szelektív hulladékgyûjtést. Az edények oldalán különbözõ színû matricák jelzik,
hogy melyikbe milyen típusú hulladék gyûjthetõ. A gyûjtõkonténerekbe anyaguk szerint különválogatva lehet elhelyezni az alábbi comagolási hulladékokat: mûanyag, papír, üveg fém.
Hulladékudvarok
2010. márciusától a hulladékudvarok helyettesítik az eddig évente egyszer megtartott
házhoz menõ lomtalanítást. A hulladékudvarokban, az egész év során, a lakosság
számára ingyenesen, 13 féle hulladékot lehet szelektáltan elhelyezni. Ide olyan hulladékokat várunk, amelynek elhelyezése – pl. mérete vagy anyaga miatt – gondot okoz.
Ezek a következõk: Építési/bontási törmelék, elektronikai hulladék, gumiabroncs, kertészeti nyesedék, mûanyag, üveg, fém, textil, izzó/fénycsõ, elem/akkumulátor, sütõolaj/fáradt olaj, festékes doboz, bútorok, használati tárgyak.
Mindegyik hulladékudvarhoz tartozik egy vagy több település, amelyet a létesítmény kiszolgál. A hulladékudvarok szakképzett személyzet felügyelete mellett, meghatározott nyitva tartási idõben vehetõk igénybe. Hulladék beszállításakor feltétlenül hozza magával a
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. által kibocsátott hulladékszállítási számláját. A második
félévtõl a számlanyomtatvány részét képezõ, arról leválasztható, ügyfélazonosító kártyával
történik a nyilvántartásba vétel. Ennek a kártyának a segítségével igazolhatja Ön jogosultságát a hulladékudvar használatára és regisztrálják majd, hogy ki hányszor vette igénybe
ezt a szolgáltatást. Erre azért van szükség, hogy nyomon követhetõ legyen, valóban lakossági hulladékról van-e szó, hiszen a vállalkozásoknak nem ingyenes ez a szolgáltatás.

MÛANYAG

PAPÍR

ÜVEG

FÉM

Mit tegyen bele?
A sárga jelzésû tárolóba a nem
visszaváltható üdítõs palackok,
mûanyag poharak, reklámtáskák, fóliák, mûanyag kupakok
helyezhetõk el.
Mit ne tegyen bele?
CD-t, DVD-t, hungarocellt,
vegyszeres flakont.
Hogyan?
A flakonokat öblítse ki, távolítsa el róluk a címkét és a kupakot, majd laposra taposva helyezze el a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött hulladék a
telephelyen válogatásra, bálázásra, végül újrahasznosításra
szakosodott üzemekhez kerül.

Mit tegyen bele?
A kék jelzésû edénybe dobható újság, kartonpapír, telefonkönyv, füzet, csomagolópapír
Mit ne tegyen bele?
Mûanyag zacskót, zsebkendõt,
matricát, szennyezett papírt.
Hogyan?
A kartondobozokat hajtsa szét,
vagy tépje kisebb darabokra, az
italos dobozokat öblítse ki mielõtt beleteszi a gyûjtõbe.
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött papírhulladékot válogatják, bálázzák, majd újrahasznosításra
szakosodott vállalkozásoknak
értékesítik.

Mit tegyen bele?
Az üveg tárolóedény jelzése a
zöld szín, melybe színes
és fehér üveget is dobhatunk,
például üvegpoharat,
befõttes és italos üveget.
Mit ne tegyen bele?
Villanykörtét, tükröt, ablaküveget, szemüveget, orvosságos
üveget.
Hogyan?
Az üvegeket címke és kupak
nélkül, elmosva tegye a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
Az így gyûjtött üveghulladék
újrahasznosítással foglalkozó
vállalkozásokhoz kerül.

Mit tegyen bele?
A szürke jelzésû fém tárolóba
konzervdobozokat, alufóliát,
alumínium italos dobozokat
tehetünk.
Mit ne tegyen bele?
Elemet, alkatrészt, akkumulátort, ételmaradékkal szennyezett konzervdobozt.
Hogyan?
A kiürült alumínium dobozokat
kiöblítve, laposra taposva dobja a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött fémhulladék újrahasznosításra szakosodott vállalkozásokhoz
kerül.

BARNA FEDELES KUKA

SZÜRKE FEDELES KUKA

Mit tegyen bele?
Zöldség-, gyümölcs-, tojáshéj, kávé-, teazacc, hervadt virág, virágföld, fahamu,
toll, szõr, növényevõ kisállatok ürüléke,
faforgács, fûrészpor, avar, szalma, levágott fû, gyomok

Ebbe az edénybe a nem komposztálható és újrahasznosításra is alkalmatlan hulladékot gyûjtse. Ha Ön külön
gyûjti a háztartásában keletkezõ komposztálható hulladékot és a szelektíven gyûjthetõ hulladékfajtákat, ez az
edény ritkábban fog megtelni. Ezzel
Ön hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb
hulladék kerüljön a lerakóhelyekre és
kevesebbet kelljen fizetnie.

Mit ne tegyen bele?
Folyadékot, macska és kutyaürüléket.

