BARNAFEDELES KUKA
Ebbe az edénybe, a komposztálható
hulladékot gyûjtse!
Beleteheti a konyhában keletkezõ
biohulladékot, például zöldségek tisztítása után visszamaradt hulladékot,
gyümölcs maradékot, a déligyümölcsök (banán, narancs stb.) héját, kávézaccot, a már kiáztatott filteres teát,
tojáshéjat, kis mennyiségben ételmaradékot, a ház körül gyûjtött avart,
gyomnövényeket.
Ne tegyen bele húst, folyadékot,
csontot, macska és kutyaürüléket!

SZÜRKE KUKA
Ebbe az edénybe a nem komposztálható és újrahasznosításra
is alkalmatlan hulladékot gyûjtse!
Beleteheti a tejfölös-, joghurtos-, margarinos dobozokat, a mûanyagablakkal vagy címkével ellátott borítékokat, élelmiszerrel
szennyezett csomagolópapírt, villanykörtét, tükröt, összetört poharakat, kerámiákat stb.
Ne tegyen bele olyan hulladékot,
amely komposztálható, vagy gyûjthetõ szelektíven. Ezeket a hulladékokat
a barna fedelû edénybe, illetve a szelektív gyûjtõszigeteken kihelyezett
edényekbe gyûjtse!
Ha Ön külön gyûjti a háztartásában
keletkezõ komposztálható hulladékot,
és szelektíven gyûjti a mûanyag palackokat, a papírt, az üveghulladékot,
valamint az alumínium italos– és konzerves dobozokat, ez az edény ritkábban fog megtelni.
Ezzel Ön hozzájárult ahhoz, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóhelyekre.

HULLADÉKUDVAR
A szelektív gyûjtési rendszer sajátos elemei a hulladékudvarok. Itt a lakosság díjmentesen leadhatja majd az elkülönítetten gyûjtött, hasznosítható hulladékokat, építési hulladékot, lomot és fahulladékot, fém-, üveg-, papír-, mûanyag-, textil-, elektronikai-, veszélyes hulladékot (szárazelem, akkumulátor, gumiabroncs, használt étolaj, festékek,
lakkmaradékok és csomagolóeszközeik, fénycsövek, izzók,
sütõzsír és olaj, fáradt olaj), kertészeti nyesedéket. Az udvaron ezen anyagféleségek elkülönített, rendezett körülmények közötti gyûjtése, beton térburkolatra helyezett zárt
konténerekben történik, nyitvatartási idõvel, személyzet felügyelete mellett. Nem helyezhetõ el bûzös, rothadó és háztartási vegyeshulladék és gyógyszer. A gyûjtõedények elszállítása meghatározott rendszerességgel, illetve telítettség függvényében az újrahasznosító, vagy ártalmatlanító
telephelyre történik.
Köszönjük, hogy Ön is elfogadta, a Társulás üzenetét és célját:
„EGYÜTT A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT!”

HONLAP
A Társulás bemutatására, a fõbb célkitûzések megismertetésére
elkészült a Társulás honlapja, amely a www.hulladek.gyor.hu
címen érhetõ el. A könnyebb kapcsolattartás érdekében kialakításra került a Társulás e-mail címe: hulladek@gyor.hu
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Együtt
a tisztább
környezetért!

Tisztelt Partnereink!
A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás történetében jelentõs változás következett be: megkezdõdött
a tervezett hulladékgyûjtési rendszer mûködésének tesztelése Téten és Öttevényen.
Az Európai Unió környezetvédelmi elvárásainak, és az érvényben lévõ hatályos jogszabályoknak megfelelõen, a hazai hulladékgazdálkodási törvény értelmében, fokozatosan csökkenteni kell a lerakásra kerülõ hulladék mennyiségét, fokozni kell a
másodnyersanyagok visszanyerésének arányát, és csökkenteni
kell a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát.
A felsorolt szempontoknak való megfelelésre korszerûsíteni kell a
hulladékgyûjtés és szállítás rendszerét.
Ennek a Magyarországon egyedülálló, modern rendszernek a kísérleti bevezetését kezdtük meg 2006 júliusában Téten és
Öttevényen, amelynek a lakosságot érintõ elemei az alábbiak voltak: a településeken, a keletkezõ hulladék szelektív gyûjtésére alkalmas szigeteket helyeztünk el, a háztartásokban pedig bevezettük a kétkannás hulladékgyûjtést. A kétkannás gyûjtési mód lényege, hogy külön edényzetbe kell gyûjteni a szerves, komposztálható hulladékot, és külön az egyéb vegyes háztartási hulladékot. Az
ügyfélazonosító-rendszer képezi a számlázás alapját.
A lakók több mint 50%-a már a kísérlet kezdetén együttmûködõ
partnerünk volt a hulladékgyûjtés új formájában, késõbb ez az
arány fokozatosan nõtt. Összességében elmondható, hogy mára a
két település lakóinak 80%-a gyûjti szelektíven a hulladékot napi
rendszerességgel.
Ezúton köszönöm Tét és Öttevény lakóinak pozitív hozzáállását és
együttmûködését az új rendszer tesztelésében. Aktív részvételükre a programban továbbra is számítunk annak érdekében, hogy
tisztább, élhetõbb környezetben telhessenek mindennapjaink.
Kovács Barnabás
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység vezetõje

Kedves Öttevényi Emberek!
2006-ban, egy év próbaidõre, Tét városával
együtt bevezetésre került településünkön a
hulladékgyûjtés új rendszere. Minden háztartás két kerekes kukát kapott a Szolgáltatótól,
a barna fedelesbe a komposztálható hulladékot, a másikba a vegyes háztartási szemetet
kell gyûjteni. Ezen kívül három helyen alakítottak ki szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket,
amelyek használatával lehetõségünk nyílt arra, hogy a papír-, mûanyag-, fém- és üveghulladékot külön válogatva gyûjtsük.
A lakosság közremûködésének köszönhetõen Öttevényen hetente
több mint 12 m3 újrahasznosítható hulladék kerül összegyûjtésre. Aki
rendszeresen igénybe veszi a szelektív gyûjtés nyújtotta lehetõségeket észrevehette, hogy jelentõsen csökkent a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló kukába kerülõ hulladék mennyisége.
Úgy gondolom Öttevény lakóinak megértõ hozzáállása, és együttmûködése példaként állhat majd a többi település elõtt, mikor a Társulás egész területén bevezetésre kerül a most még csak kísérletként mûködõ rendszer.
Köszönöm Önöknek megértõ és türelmes közremûködésüket.
Király Péter
Öttevény Község polgármestere

SZELEKTÍV GYÛJTÕSZIGETEK
Szelektív gyûjtõszigetek a település könnyen megközelíthetõ, gyakran látogatott üzleteinek, intézményeinek közelében lettek kialakítva.
Céljuk, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékok visszagyûjtésével csökkenjen a szeméttelepen lerakott hulladék mennyisége. Minden szigeten négy gyûjtõedény található, amelyekbe anyaguk
szerint külön válogatva lehet a hulladékot elhelyezni. Az edényeken
elhelyezett feliratok egyértelmûen jelzik, hogy melyikbe mit tehetünk.
Öttevényen három szelektív sziget szolgálja az újrahasznosítható
hulladékok gyûjtését.

MÛANYAGHULLADÉK
 Mit tegyen bele?
Ebbe az edénybe teheti a nem
visszaváltható, mûanyag üdítõsés ásványvizes palackokat, a
samponos és öblítõs flakonokat.
 Mit ne tegyen bele?
Tejfölös-, joghurtos-, margarinos
dobozt.
 Hogyan?
A palackokat és flakonokat öblítse
ki, távolítsa el róluk a címkét és a
kupakot, majd laposra taposva
helyezze a gyûjtõedénybe!
 Hova kerül?
Az így gyûjtött hulladék a telephelyen válogatásra, majd bálázásra, végül újrahasznosításra szakosodott vállalkozásokhoz, üzemekhez kerül.

PAPÍRHULLADÉK
 Mit tegyen bele?
Ide teheti az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegû italos dobozokat.
 Mit ne tegyen bele?
Mûanyag zacskót, olajos vagy
zsíros csomagolópapírt.
 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.

ÜVEGHULLADÉK
 Mit tegyen bele?
Lekváros, üdítõs, bébiételes üvegeket, befõttes üvegeket és minden olyan üveget, amelyet nem
váltanak vissza az üzletekben.
 Mit ne tegyen bele?
Villanykörtét, tükröt, ablaküveget.
 Hogyan?
Az üvegeket címke és kupak nélkül, elmosva tegye a gyûjtõedénybe!
 Hova kerül?
Az így gyûjtött üveghulladék újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásokhoz kerül.

FÉMHULLADÉK
 Mit tegyen bele?
Üdítõs , sörös alumínium dobozokat, alufóliát, fém kupakokat, konzervdobozokat.
 Mit ne tegyen bele?
Alkatrészeket, festékes dobozt, elemet, akkumulátort.
 Hogyan?
A kiürült alumínium italos- és konzervdobozokat kiöblítve, laposra taposva dobja a gyûjtõedénybe!
 Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött fémhulladék
újrahasznosításra szakosodott vállalkozásokhoz kerül.

A „KÉTKANNÁS GYÛJTÉS” BEVEZETÉSE ÖTTEVÉNYEN
Másképp lehet, másképp KELL gyûjtenünk a hulladékot!
A magyarországi és az Európai Uniós elõírások megkövetelik, a
biológiailag lebomló – komposztálható – hulladékok lerakható
mennyiségének csökkentését, valamint a hulladékok szelektív
gyûjtési arányának növelését.
Hogy ezeknek a követelményeknek megfelelõ legyen a hulladékszállítás, a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elkészíttette erre vonatkozó terveit, melyeknek része a „kétkannás gyûjtési mód”.
Ennek az új gyûjtési módnak a tesztelése kezdõdött meg
Öttevényen 2006. júliusában. Az eddigi gyûjtõedény mellé minden háztartás kapott egy barna fedelû kukát is, melybe a keletkezõ komposztálható hulladékot kell gyûjteni. Az ide vonatkozó
Egészségügyi Minésztérium által kiadott rendelet szerint, a
biohulladékot tartalmazó edény heti ürítésérõl az Önkormányzat
köteles gondoskodni, mely feladat ellátására szolgáltatóval kötött
szerzõdéssel tesz eleget. A közegészségügyi elõírások miatt a
szolgáltatást igénybe vevõknek minden héten át kell adnia a biohulladékát, azaz ki kell helyezni a barna fedelû edényt. A vegyes
háztartási hulladék gyûjtésére szolgáló szürke kukát viszont csak
abban az esetben kell kitenni a gyûjtési napon, ha az megtelt.

