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Hulladékudvarok
Hogy Ön hol és mikor veheti igénybe a hulladékudvar szolgáltatását, az alábbi táblázatból megtudhatja:
Hulladékudvar helye
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Madarak és Fák Napja 2010-ben
A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. fontosnak tartja, hogy a felnövekvõ ifjúság körében is népszerûsítse a hulladékgyûjtés modern és környezetbarát megoldásait, felhívja a figyelmet az újrahasznosítás lehetõségére és fontosságára. Fontos ez azért is, mert minél korábban tanulja meg valaki a környezettudatos magatartásformákat, annál
inkább el tudja azt mélyíteni és saját személyiségének részévé tenni.

Ennek érdekében 2003-ban a szolgáltató útjára indította az Ökobusz elnevezésû
mozgó környezetvédelmi kiállítást, amelyet
azóta is üzemeltet. Az Ökobusz az indulás
óta nagyon közkedvelt, rendszeres résztvevõje az iskolák, civil szervezetek által szervezett környezetvédelmi rendezvényeknek. Az
elmúlt években több, mint 300 programon
vett részt, több mint 100 településen.
2010. május 10-én a Madarak és Fák
Napja alkalmából szervezett rendezvény keretében a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
újabb lépést tett a környezeti nevelés hatékonyabbá tétele érdekében. A sashegyi hulladékkezelõ központ szomszédságában el-

helyezésre került a környezettudatos nevelést szolgáló öko-tábor és erdei iskola alapköve. Az alapkõ letételében közremûködött
Kovátsné dr. Németh Mária a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Kar Neveléstudományi Intézetének igazgatója is, hiszen az egyetem és a Komszol Kft.
egy kutatás-fejlesztési megállapodást is aláírt ezen a napon. A megállapodás tárgya és
célja a környezettudatos szemlélet és olyan
eszköztár kialakítása, amely a családokhoz
a gyermekeken keresztül juttatja el a hulladékgazdálkodás korszerû ismeretanyagait.
A megbízáshoz közvélemény-kutatás is kapcsolódik, amelynek keretében különbözõ
módszerekkel vizsgálják majd a szemléletformálás eredményét.
A nap további programjai remek alkalmat adtak a résztvevõ gyermekek számára
a szelektív hulladékgyûjtéssel és a modern
hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzésére, elmélyítésére. A

Mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer

leendõ tábor melletti “Zöld sziget” területén egy kis tavat körbejárva kellett a résztvevõ csapatoknak a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos ügyességi feladatokat megoldani.

A programon résztvevõ intézmények,
szervezetek képviselõi és az iskolák csapatai
elültettek egy-egy emlékfát is, majd érdekes
bemutatókon vehettek részt a nap során. Az
egész napos elfoglaltságot jelentõ programon lehetõsége volt a gyerekeknek tûzoltóautóba ülni, kisállatokat simogatni, megnézhették az Ökobuszt vagy a Gyõr-Moson-

Sopron Megyei Rendõrfõkapitányság környezetvédelmi helyszínelõ autóját, ahol a frissen szerzett ismeretekrõl környezetvédelmi
totó kitöltésével adhattak számot. A barkácsolni szeretõk építhettek madárles maket-

tet, vagy ágakból, vesszõkbõl, nádból kis házikókat. Akik a tudományok iránt érdeklõdnek, az ÉDUKÖVÍZIG helyszíni minilaborjában vehették szemügyre mikroszkóppal a
„Zöld sziget” tavának élõlényeit. A vetélkedõn legeredményesebben szereplõ diákok
részt vehettek a „Zöld sziget” területén lévõ
tóba történõ haltelepítésben.
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Kovács Barnabás
Gyõri Kommunális
Szolgáltató Kft.
ügyvezetõ igazgatója

Az elmúlt hét esztendõben e lap hasábjain keresztül és más kiadványok felhasználásával is számtalanszor fordultam azokhoz a fogyasztókhoz, akiknek a
szakmánkból adódóan a hétköznapjait
vagy megkönnyíteni vagy helytelenül
végzett munkánkkal rossz irányba befolyásolni tudjuk.
A most olvasható szám annyiban különbözik az eddigiektõl, hogy az elmúlt
idõszak fejlesztéseinek eredményeként arról tájékoztathatom olvasóinkat, hogy a
technikai fejlesztések – amivel a hulladékgazdálkodás korszerû bonyolításának feltételeit kellett biztosítanunk – befejezõdtek.
A megépült létesítmények, a megvásárolt eszközök az üzembe állított berendezések mind-mind egy célt szolgálnak,
hogy együttmûködve fogyasztóinkkal élhetõ környezetet hagyhassunk unokáinkra.
A többes szám nem véletlen, hiszen ezt
a célt fogyasztóinkkal közösen gondolkozva, velük együtt közösen cselekedve tudjuk csak elérni, de azt hiszem, mivel mindnyájan e térségben élünk, ezért e közös
cselekvés eredménye a mi közös jövõnket
szolgálja.
A megvalósított hulladékgazdálkodási
rendszer, amelynek elemeirõl e lap hasábjain részletesen tájékozódhatnak, alapvetõen abban tér el a több évtizeden keresztül megszokott rendszertõl, hogy azt, amit
kidobásra szánunk a hétköznapi életvitelünk során azt nem csak eltávolítjuk lakókörnyezetünkbõl és eltüntetjük a világ elõl,
hanem az abban fellelhetõ használható
elemeket megpróbáljuk visszahasznosítani, annak érdekében, hogy minél kisebb
szemétdombok szülessenek a térségben.
Ez az alapvetõ eltérés gazdaságosan
csak a fogyasztók aktív részvételével
valósítható meg, hiszen valamit utólag
szétválogatni mindig nehezebb és drágább, mint elõre elhatározni a különbözõ
holmik külön-külön történõ gyûjtését. A különgyûjtés lehetõségei természetesen nem
egyformán állnak mindnyájunknak rendel-

kezésre, hiszen könnyen belátható, hogy
egy többszintes panelházban más lehetõségek vannak, mint egy kertes családi házban. Ezért aztán a rendszer, amely áprilisban megkezdte mûködését különbözõ
helyszínekre, különbözõ megoldási lehetõséget biztosít, figyelembe véve az
adott helyen élõk körülményeit. Ez a magyarázata annak, hogy a komposztálható
hulladékok külön szelektálása a lakótelepeken miért nem került megvalósításra.
A komposztálható hulladék barna tetejû kukában való elhelyezésével lehetõség
nyílik arra, hogy tápanyagot nyerhessünk
ki és ezzel is csökkentsük a lerakóra kerülõ anyagok mennyiségét. Természetesen
ha valaki ezen anyagféleségeket házi komposztálással hasznosítja, akkor a II. félévtõl
e szolgáltatási elemet visszaszállítjuk az illetõ fogyasztótól.
A lebomló anyagtól mentesült maradék
hulladék válogatómûben kerül továbbszelektálásra, ami szintén a lerakandó menynyiség csökkentését szolgálja. Kézzel szelektálni természetesen csak azt lehet, amit
nem szennyeznek el és ezért kérjük, hogy
a szürke tetejû edénybe ne helyezzenek
el konyhai vagy bio hulladékot.
A lakótelepeken az eddig megszokott
vegyes gyûjtés továbbra is üzemel és az
így összegyûjtött anyagok biológiai hánya-

lémákat kijavíthassuk, az idei esztendõben
nem kerül változtatásra a szemétdíj fizetés módja annak ellenére, hogy az ürítési
gyakoriságok a kétkannás gyûjtési övezetben 50 %-kal növekedtek, illetve a tömbházas övezetekben a mechanikai - biológiai
kezelési technológiák folyamatosan üzemelnek. A háztartásokban feleslegessé vált
lomok szelektív elhelyezési lehetõségeként valósultak meg a hulladékudvarok,
amelyek egyben a veszélyes hulladékok leadási helyszínéül is szolgálnak.
A hulladékudvarok megnyitásával megszüntetésre került a háztól történõ lomtalanítás, mint szolgáltatás tekintettel arra, hogy
annak bármilyen módon történõ lebonyolítása az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján
mindenki számára kellemetlen mellékkövetkezménnyel járt és az így összegyûjtött lomok vegyes voltuk miatt semmilyen hasznosítási lehetõséget nem biztosítottak. A lomok
problémája mellett minden család hétköznapi életében komoly gondot jelent az a soksok csomagoló anyag, ami a helyigénye miatt állandóan megtöltötte a szemétgyûjtõ
edényeinket. E problémát igyekszik kezelni
az a szelektív gyûjtõsziget hálózat, amely
339 helyszínen teszi lehetõvé az ilyen anyagok elhelyezését. A hulladékudvarok és a
szelektív gyûjtõszigetek, mint a szolgáltatás
ingyenes elemei állnak fogyasztóink rendel-

dának csökkentését egy kezelõmûvi technológiával tudjuk biztosítani. E technológia természetesen jóval drágább, mintha valaki
odahaza szelektálja a hulladékot. Annak érdekében, hogy a fogyasztóinknál az eddigi
kötelezõ fogyasztásból adódó visszás érzés
megszûnjön, a rendszer 2011-tõl a ténylegesen kiürített edények utáni szemétdíj fizetéssel fog mûködni. Azért, hogy ezt a fizetési
módot biztonságosan mûködtetni tudjuk és
az esetlegesen bekövetkezõ mûszaki prob-

kezésére. Annak érdekében, hogy védjük a
lakosság pénztárcáját a jogosulatlan használók miatti terhektõl, a hulladékudvarok ingyenes használatának az ügyfél azonosítóval történõ fogyasztói igazolás a feltétele.
Könnyen belátható, hogy a közösség pénztárcája terhére nem kívánatos, hogy a közösségen kívüli szereplõk is ingyen vehessék e szolgáltatást igénybe. A gyûjtõszigetek környezetében élõk kellemetlen látványtól való megóvása érdekében a sûrített ürí-

tési gyakoriságokon kívül a szigeten elhelyezett „zöld szám” felhívásával is lehet
kezdeményezni a megtelt edények soron
kívüli kiürítését. Azok a fogyasztóink, akik
a rendszer által biztosított edényzetek kapacitásával nem elégedettek, a szolgáltatóhoz fordulva az év II. félévében plusz
edényzet kihelyezést kezdeményezhetnek, hiszen a rendszer alapjainak letelepítése során az átlagok figyelembe vételével
volt lehetõség a program elindítására. A vegyes gyûjtési területeken élõk is jelezhetik
azon szándékukat, hogy át kívánnak térni
a kétkannás
rendszerre,
amelynek feltételeit a szolgáltató szintén a II. félévben tudja biztosítani.
A Gyõri
Kommunális
Szolgáltató
Kft., mint e térség 260.000
lakójának hulladékos közszolgáltatója ügyfélszolgálati irodáin, tájékoztatási központján, telefonos ügyfélszolgálatán
és elektronikus úton is elérhetõ a nem érintett
kérdések megválaszolása érdekében.
A társaság minden dolgozója nevében
kijelenthetem, hogy nyitottak vagyunk minden olyan javaslatra, amelyek a környezet
óvását tudják jó irányba befolyásolni és a
fogyasztóink teherbíró képességébõl adódó lehetõségekbe is beleférnek.
Szeretném kérni fogyasztóink türelmét az átállásból adódó esetleges zavarok felszámolhatósága érdekében, hiszen a rendszer a sok, elõre ki nem számítható befolyásoló tényezõ miatt nyilván finomításra szorulhat. A fogyasztók
egyéni arculatára történõ átalakítás a
nagy földrajzi kiterjedésbõl és a 110.000et meghaladó fogyasztási helybõl adódóan idõigénnyel rendelkezik. Arra nyugodtan merek ígéretet tenni, hogy 2011.
január 1-jére, - amikortól minden elemére kiterjedõen üzemszerû mûködés alá
kerül a térség hulladékgazdálkodási
rendszere - zökkenõmentességet tudunk
biztosítani minden fogyasztónknak és
ezzel az Önök tevékeny részvételével
maradéktalanul teljesítjük a közös kötelességünket.
ÓVJUK EGYÜTT JÖVÕNKET!

A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek alapvetõ és térítésmentesen használható elemei
az új hulladékgazdálkodási rendszernek.
Céljuk, hogy a háztartásban összegyûlõ csomagolóanyagokat a lakókörnyezet közvetlen
közelében környezetbarát módon el lehes-

sen helyezni. Tapasztalataink szerint egyre
többen viszik a csomagolóanyagokat a közterületi gyûjtõedényekbe. A gyûjtõszigeteken elhelyezhetõ anyagok: mûanyag, papír,
üveg és fém csomagolási hulladék. A gyûjtõedények bedobónyílása a felirat szerinti
hulladék méretéhez igazított. Nagyon fontos, hogy a mûanyag palackokat össze
kell taposni, a karton papírokat pedig kisebb darabokra kell tépni bedobás elõtt,
így sokkal több belefér belõlük a gyûjtõedénybe. Amennyiben valaki nem a megfelelõ gyûjtõedénybe dobja a hulladékot, akkor azzal a válogatást végzõk részére jelentõs többletmunkát okoz, azaz nagyobb lesz
a felmerült költség. Kis odafigyeléssel tehát
kiváltható az így felesleges válogató munka.
Kérjük, hogy ezt szem elõtt tartva használja a
szelektív szigeteket! Vannak olyan termékek
– pl. gyümölcslé -, amelyek csomagolását
nehezen lehet az említett hulladékfajták közé
besorolni. Ezek az italos kartondobozok

több különbözõ anyag rétegeibõl készülnek.
Tartalmaznak papírt, mûanyag fóliát és fémet. Ezeket a dobozokat a papírgyûjtõ
edénybe kérjük dobni. Gyõrben 160, míg a
szolgáltatási területhez tartozó 111 vidéki településen 179 szelektív hulladékgyûjtõ sziget
található. A gyûjtõedények jellemzõen a települések forgalmas vagy központi részein, a
boltok környékén, utak keresztezõdéseiben,
valamint iskolák környezetében üzemelnek.
Gyõrben a már csaknem egy évtizede megszokott konténereket használhatják. Vidéken
harang alakúak a gyûjtõk, a papír, az üveg és
a fémgyûjtõ egyforma méretû, a mûanyaggyûjtõ nagyobb. A KOMSZOL Kft. a lakossági észrevételek figyelembevételével készült
szállítási program szerint üríti a szigetek edényeit. Kedvezõ tapasztalat, hogy egyre többen élnek a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével. A használók figyelemmel kísérik az
egyes gyûjtõedények ürítését és telítettségét, tapasztalataikat pedig megpróbálják eljuttatni cégünkhöz. A kapcsolatfelvétel könynyebbé tételére a szolgáltató munkatársai a
06 80 911 026 ingyenesen hívható telefonszámon várják jelzéseiket, ha a rendes ürítés ellenére megtelt a gyûjtõ. Amennyiben
valaki telefonál a zöld számra, a szigetazonosító számot és a megtelt hulladékfajtát kell
bemondani. A zöld számon tett bejelentés
alapján 24 órán belül intézkedés történik az
elszállításról. Sajnos vannak olyanok, akik
közönyösek a környezet tisztaságára, rendetlenné teszik a szigetek környékét, ezzel
bosszúságot okozva a többségnek. Ilyen
esetekben a szabálysértõ szemetelõk ellen
jogi eljárás kezdeményezhetõ, a gyûjtõszigeteket rendeltetésszerûen használók érdekében.

2010. márciusától az ügyfelek számára ingyenesen használható hulladékudvarok
helyettesítik az eddig évente egyszer megtartott házhoz menõ lomtalanítást. A hulladékudvarok, a meghatározott nyitva tartási napokon és idõpontokban egész évben az Önök rendelkezésére állnak.

Hulladékudvarok
A hulladékudvarok azért épültek, hogy az arra jogosultak, a nagyobb mennyiségben összegyûlõ vagy a mérete miatt a kukába nem tehetõ
hulladékot környezetbarát módon elhelyezhessék. A hulladékudvarok nyitva tartása a lakosság
jellemzõ életviteléhez igazodik. Az udvarba történõ beszállítás elõtt a jogosultságot igazolni
kell. Erre azért van szükség, mert a hulladékudvarok üzemeltetésének költségét és a hulladék
Gyõr-sashegyi Hulladékkezelõ Központba szállítását, valamint elõkezelésének költségeit azon
ügyfelek térítik meg, akik rendre befizetik a hulla-

dékszállítás díját. A jogosultság igazolására
Gyõrben a Gyõr Kártya, vidéken hulladékgyûjtési számla felsõ része szolgál. Hamarosan postázásra kerülnek a következõ hulladékgyûjtési számlák, ezeken lesz egy leválasztható
„ügyfélkártya”, amellyel az ügyfél igazolhatja jogosultságát a beszállításra. Az ügyfélazonosítást

nagyon komolyan veszi a szolgáltató, hiszen a
szigorú környezetvédelmi elõírásoknak és a társadalmi elvárásoknak megfelelõen minden kilogramm beszállított hulladékkal el kell számolni.
Már a beszállítás elõtt célszerû szétválogatni a
hulladékot, így idõt spórolhat önmagának és a
sorban ön mögött álló ügyfélnek is. A háztartási
mennyiségben beszállítható hulladékfajták a
következõk: lom, kertészeti nyesedék, gumiabroncs, valamint elektronikai, mûanyag, fém,
üveg, textil, papír és veszélyes hulladék. Ugyanitt építési törmelékbõl havonta 1 m3 helyezhetõ
el. Gyakran felmerül, hogy füvet és falevelet
miért nem lehet a hulladékudvarokba beszállítani? A fás szárú és a lágy szárú zöldhulladékok feldolgozása eltérõ módon történik. A füvet
és a falevelet a lebomló anyagok gyûjtésére
rendszeresített barna fedeles kukába kell dobni.
A fás szárú hulladékot aprítást követõen a
szennyvíziszapból történõ komposzt készítéséhez használják, míg a lágyszárú füvek és
falevelek zúzást követõen a komposztálóba
kerülnek, ezért nem keveredhet a két anyag.
A nyitásuk óta a hulladékudvarokat is egyre nagyobb arányban használja a lakosság. Szereztünk azonban rossz tapasztalatokat is. Sajnos
vannak, akik nyitva tartási idõn kívül a hulladékudvar kapujában és környékén hagyják a szemetet. Ezért az udvarokat és környéküket már
mindenhol kamerarendszer figyeli. A jövõben
az ilyen környezetszennyezést bizonyító felvételeket a szolgáltató vágatlanul hozza nyilvánosságra az interneten és a médiában. A hátsó
oldalon megtalálhatja az összes hulladékudvar
nyitva tartását.

Az új hulladékgyûjtési rendszer indulása nem csak a gyûjtési módban, hanem egyes
településeken a gyûjtési napokban is változásokat hozott a mindennapjainkba. A rendszer teljes kiépülése azonban újabb módosításokat igényel a közeljövõben.

Változások
a hulladékgyûjtési napokban

Településeket érintõ ürítési nap változás
2010. július 5-tõl
Település

A háromnál több lakásos társasházakban nem követhetõ nyomon az egyéni felelõsség,
vagyis az, hogy minden lakó a megfelelõ edénybe helyezte-e el a hulladékát. Ezért ezeken a helyeken nem került bevezetésre a kétkannás hulladékgyûjtés, hanem maradt a
vegyes gyûjtési mód. A lakók természetesen térítésmentesen használhatják a szelektív
gyûjtõszigeteket és hulladékudvarokat.

Vegyes vagy kétkannás
hulladékgyûjtés a társasházakban
A háromnál több lakásos társasházakban begyûjtött vegyes összetételû (azaz lebomló anyagokat is tartalmazó) háztartási
hulladék egy speciális kezelési eljáráson

megy keresztül. A hulladékot egy aprítógéppel ledarálják, majd silókba helyezik, amelyeket féligáteresztõ fóliával fednek le. Ez
alatt a fólia alatt 28 napig tart a hulladék ún.
biológiai elõkezelése, amely során jelentõs
térfogatvesztés következik be. Ezután az
anyagot egy dobrosta segítségével több
frakcióra bontják. A nagyobb darabokat bebálázzák, majd az újrahasznosításig tárolják. Ebben az esetben az újrahasznosítás
energetikai hasznosítást jelent. Ez az elégethetõ anyag teszi ki a vegyes hulladék kb.
kétharmadát. A maradék, kisebb méretû darabokból álló, már semmire sem hasznosít-

ható selejtanyag kerül a lerakótérbe.
A rendszer indulása óta több lakóközösség is jelezte, hogy ugyan háromnál
több lakásos házban élnek, de szívesen
közremûködnének a kétkannás hulladékgyûjtésben. Amennyiben egy lakóközösségnek ilyen igénye van, a társasház közös
képviselõjén keresztül kell jelezni a Gyõri
Kommunális Szolgáltató Kft. részére, hogy
felelõsséggel vállalják azt, hogy a hulladék
keletkezési helyén, azaz a háztartásokban,
szétválasztva gyûjtik a lebomló és az egyéb
hulladékot. Ennek az igénynek a bejelentésére és kezelésére 2010. július 1-tõl van
lehetõség. Akár a vegyes, akár a kétkannás
gyûjtési módot választja egy lakóközösség,
mindenkinek rendelkezésére állnak a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, ahol a papír,
üveg, mûanyag és fém csomagolási hulladékok helyezhetõk el szelektíven. Ezen kívül
adottak a hulladékudvarok is, amelyeket a
lomtalanítás kiváltására alakítottak ki. Az udvarokban lakossági mennyiségben díjmentesen helyezhetõk el a bútorok, használati
tárgyak, az építési, bontási törmelék, az
elektronikai hulladék, gumiabroncs, kertészeti nyesedék, mûanyag, üveg, fém, textil,
fénycsövek, elemek, akkumulátor, sütõolaj,
fáradt olaj, festékes dobozok. Természetesen a hulladékudvarokban is anyaguk szerint külön válogatva kell elhelyezni a feleslegessé vált dolgokat.

Barna fedelû kuka
vagy házi komposztálás?
A családi házas övezetekben és a maximum háromlakásos társasházakban, a kétkannás hulladékgyûjtési rendszer keretében minden háztartás kapott egy barna fedeles kukát a
lebomló hulladékok gyûjtésére. Ennek oka,
hogy már a keletkezés helyén szétválasztásra
kerüljön a komposztálható hulladék az egyéb
háztartási szeméttõl, hiszen a begyûjtés után
mindegyik más-más kezelésen megy keresztül.
A barna kuka ürítését, a vonatkozó közegészségügyi rendeletnek megfelelõen a szolgáltató heti rendszerességgel biztosítja, a kuka
használójának pedig hetente kötelessége kihelyezni a lebomló hulladékot a gyûjtõjáratnak.
Az ennél hosszabb ideig történõ tárolás ugyanis már kellemetlen szaghatással járna.
A barna fedeles gyûjtõedénybe tehát elhelyezhetõk a kertészeti eredetû lebomló hulladékok (pl. levágott fû, falevél, gaz) konyhai
hulladékok (pl. zöldségek, gyümölcsök héja,
kenyérmaradék) illetve a használt eldobható
pelenka is. A barna fedeles edény nagysága
az átlagos méretû zöldterülettel rendelkezõ ingatlanoknak megfelelõen lett meghatározva.
A rendszer indulása óta szerzett tapasztalatok szerint az ügyfelek barna kukával
kapcsolatos kérdései két fõ csoportba oszthatók. A kétkannás gyûjtésben résztvevõ
lakosság egy része szeretne nagyobb ûrtartalmú barna fedeles edényt, mert akkora zöldterülettel rendelkezik, hogy a nyári fûnyírás vagy az õszi levélhullás idején nem
elegendõ a barna edény ûrtartalma. Az õ
számukra, plusz térítés ellenében, 2010. július 1-õl biztosítja a szolgáltató a további
edény igénylésének lehetõségét, akár idõszakos jelleggel is. Ezt írásban vagy szemé-

lyesen a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
A másik jellemzõ lakossági észrevétel azzal
kapcsolatban érkezett, hogy többen már régóta
folytatnak telkükön házi komposztálást, és ezt
szeretnék továbbra is végezni. A rendszer természetesen lehetõséget ad az ilyen kérések kezelésére is, hiszen a cél elsõsorban az, hogy ne kerüljön a maradék hulladék közé bomló anyag.
Aki tehát otthon komposztál és szeretné viszszaadni a barna fedeles edényt, 2010. július 1tõl jelezheti ezt a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. felé. A szolgáltató munkatársai idõpont
egyeztetést követõen, személyesen meggyõzõd-

nek arról, hogy az ingatlanon - a két szomszéd jóváhagyásával - házi komposztálás folyik. Azok az
ügyfelek, akiknél valamilyen ok miatt még nem
történt meg a régi edény cseréje, és nincs barna
fedeles edényük, a hulladákudvarokban, vagy a
Kálvária utca 4-10. alatt található ügyfélszolgálatunkon tudják végrehajtani a cserét.

vábbszállításra történõ elõkészítése.
Ugyanitt helyben telephelyeznek majd a
környéket kiszolgáló hulladékgyûjtõ autók, innen indulnak és ide érkeznek a
munka után. Az átrakóállomások
üzembe helyezése lehetõséget ad a
járatútvonalak további optimalizálására, amelynek célja a hatékonyság
fokozása és a takarékosság. Ezért
lesz aktuális 2010. július 5-tõl a terveink szerinti utolsó irányított hulladékgyûjtési nap változás. Együttmûködésükben továbbra is bízunk.
A 2010. július 5-tõl érvényes új hulladékgyûjtési napokról a jobbra található táblázatból tájékozódhat. A táblázatban nem szereplõ településeken
nem lesz gyûjtési nap változás. Ugyanezen információk megtalálhatóak lesznek az interneten a www.komszol.hu
és a www.hulladek.gyor.hu címen
megtekinthetõ weboldalakon. Amenynyiben további kérdés merül fel a témában, keresse bizalommal telefonos
ügyfélszolgálatunkat a 96/516-606, a
96/516-613 vagy a 96/516-614 telefonszámok valamelyikén. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 7 és 16 óra
között érhetõ el.

Vidéken 2010. március 1-jén, Gyõrben 2010. április 5-én indult el a kétkannás hulladékgyûjtési rendszer. Ekkor
nem csak a hulladékgyûjtés módja, hanem a legtöbb vidéki településen és
gyõri településrészen a hulladékgyûjtés
napja is megváltozott. A korábban jól
megszokott napokhoz képest sok helyen másik napon érkezett a kukásautó.
Az ügyfelek többsége rugalmasan
alkalmazkodott a szállítási napok változásához. Sokan követték tájékoztatóinkat, amelyekbõl kiderült, hogy az év végéig tartó mûködtetés próbaüzeméig
melyik napon aktuális a hulladékszállítás. A rugalmas és együttmûködõ hozzáállást köszönjük. Hamarosan újabb
fontos lépcsõhöz érkezünk. 2010. július
5-tõl újabb változás várható a hulladékszállítás napjában. Ennek oka,
hogy az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése és mûködtetése technikailag folyamatosan kiteljesedik. A mindennapi életben ez a sikátori és a
vaszari átrakóállomás üzembe helyezését jelenti. Az átrakóállomásokon történik majd a vonzáskörzetükbe tartozó 54
településen összegyûjtött hulladék tömörítése és az így gazdaságosabb to-
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Társasházi közösségek
közszolgáltatása
Gyõr városában csaknem 1.800 társasház található, több mint 38.000 lakással. A gyûjtési gyakoriság alapján megkülönböztetünk heti háromszori, heti kétszeri és heti egyszeri edény ürítési körzeteket. A heti háromszor történõ hulladék elszállítási övezetben nem változtak a hulladékszállítási napok, azokat továbbra is
hétfõ, szerda és pénteki napokon végezzük. A heti kétszeri ürítésû övezetekben
az új hulladékgazdálkodási rendszer
bevezetését követõen változtak a gyûjtési napok, azonban a gyakorlati tapasztalatok, valamint lakossági jelzések alapján további módosításra kerül
sor 2010. július 5-tõl, így ezeken a területeken hetente két alkalommal: hétfõ és
csütörtöki napokon kerül sor a hulladék
elszállítására. A heti egyszeri edény ürítési részeken a második félévtõl kezdõdõen
nem változtatjuk meg az ürítési gyakoriságot, sem az ürítések napját.
A III. negyedéves - 2010. július hónap
második felében kiküldésre kerülõ - számlalevélhez csatoltan részletes tájékoztatást kapnak a társasházakban élõk a végleges hulladékürítési napokról, valamint a
hulladékürítés gyakoriságáról.
Meg kell jegyezni, hogy sok esetben
az egyszeri hulladékgyûjtési övezetekhez
tartozó társasházaknál gondot okozott a
hulladékgyûjtõ edények ürítése. Ez arra
vezethetõ vissza, hogy ezek a társasházak, zömében családi házas, az ún.
kétkannás gyûjtési rendszerhez tartozó
területeknél beékelõdve helyezkednek el.
Sokszor elõfordult, hogy a sarki társasházak esetében, a nem a teljesítési hely sze-

rinti címnél elhelyezett edényekben lévõ
hulladék elszállítása nem történt meg, mivel a szomszédos utcába tették ki ürítésre
az edényeket, azaz a kétkannás gyûjtésû
övezetbe. Ezeket a helyszíneket az elmúlt
két és fél hónap alatt már kitapasztalták a
járatokat szervezõ logisztikai munkatársak, valamint a gépjármûvek végrehajtó
személyzete és most már remélhetõen
ilyen jellegû hulladékszállítási elmaradás
nem jellemzõ. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az említettek miatt nagyon fontos,
hogy a megadott teljesítési hely címén
kerüljön kihelyezésre a hulladékgyûjtõ
edény, mivel a szomszédos utcákban elhelyezett edények a személyzet részére
nehezen észrevehetõk, és hiába látják a
társasházakban élõk az utcában a hulladékszállító gépjármûveket, azok más jellegû hulladékot gyûjtõ eszközök, melyek
vagy komposztálható anyagot ürítenek a
barna fedelû edényekbõl, vagy a szürke
fedelû edényekbõl a maradék hulladékot

szállítják el, és nem üríthetik a jármû tartályába a vegyes hulladékkal tele társasházi
edényeket.

Díjak és számlázás
Mint ahogy már többször megírtuk, a
közszolgáltatásként végzett hulladékgyûjtés díja 2010. december 31-ig, azaz
a mûködtetés próbaüzemének végéig
nem változik. A korábban kiküldött elsõ
féléves számlák reményeink szerint már
minden családnál befizetésre kerültek. Az
elõttünk álló idõszakban, az újabb számlákon, kísérleti jelleggel már szerepelni
fog, hogy az elsõ félévben mikor történt
meg a barna és a szürke tetejû edények
ürítése. Ez azonban 2010. december 31ig a díjat nem befolyásolja. Tisztelettel kér-

megvalósításában segítenek azok a
csipek, amelyek a hulladékgyûjtõ edényekben már benne vannak. Ürítéskor a
kukásautóból a szolgáltató kap egy jelet,
amelybõl egyértelmûen kiderül, hogy ürítés történt. Az ürítésenkénti összegen felül
évente két részletben kerül számlázásra
az eszközfenntartási járulék, amelybõl az
új berendezések, eszközök felújítását és
újak beszerzését finanszírozzák. Így alakul ki a hulladék elszállítására vonatkozó
díj összege. Azt, hogy mennyit kell fizetni
Ön is befolyásolni tudja. A szelektív gyûj-

jük ezen számlák esetében is a határidõre
történõ befizetést.
2011. január 1-tõl lesz nagy változás, mert az újév elsõ napjától az ürítés
ténye lesz a számlázás alapja. Vagyis
Ön akkor fizet a kukák ürítésért, ha igénybe vette a hulladékszállítási szolgáltatást,
azaz kihelyezte ürítésre az edényt. Ennek

tõszigetek és a hulladékudvarok rendeltetésszerû használatával csökkenthetõ a
szürke fedeles kukákba kerülõ hulladék
mennyisége, így ezt az edényt várhatóan
ritkábban kell ürítésre kitenni. A gyûjtõautók nem mérik le a hulladék súlyát, ezért
célszerû megvárni, amíg a kuka megtelik
és csak ekkor kitenni ürítésre.

