Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. komplex közszolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a lakosok részére:
Kommunális hulladék

Zöldhulladék

Egész évben
2 hetente, páros, vagy páratlan héten

Tavasztól - Őszig
április 1. - november 30. között

Miben helyezhetem ki?

Szabványos 80, 120, 240 literes edényzetben.
Állandó lakos esetében szabványos edényzet
használata kötelező!
Többlethulladékos zsákban
Zöld Híd Régó Nonprofit Kft. által forgalmazott 60
literes „Hulladék” feliratú, szürke színű köztisztasági
zsákban.
A zsák a gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként
alkalmazható!

Szelektív zsákban
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. által forgalmazott
110 literes szelektíves zsákban.
Kihelyezhető a háztartásban feleslegessé váló tiszta,
átlátszó műanyag zsákban is.

Biozsákban
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. által forgalmazott 110
literes biológiailag lebomló zsákban.
Nagy mennyiségű zöldhulladék estén az ingatlan
tulajdonosa konténeres szállítást rendelhet meg a
közszolgáltatótól, vagy a komposztáló telepünkre
kiszállíthatja saját zöld hulladékát, azonban ilyen
esetekben a szállításért, valamint a kezelésért díjat
számítunk fel.

Mikor helyezhetem ki?

A szállítási napot megelőző este, vagy a megjelölt nap
reggel 6:00-ig kell kihelyezni.

Meghirdetett gyűjtési napon reggel 6:00-ig kell
kihelyezni.

Meghirdetett gyűjtési napon reggel 6:00-ig kell
kihelyezni.

Hova helyezhetem ki?

A saját ingatlan elé úgy kell kihelyezni a zsákot és az edényzetet, hogy az úttól 1-2 méterre legyen!

Begyűjtés
időpontja

Hol tudom
igényelni a
zsákokat?

Mit rakhatok
bele?

Egész évben
Heti rendszerességgel

Szelektív hulladék

Többlethulladékos zsákot:
A települések kijelölt zsákértékesítési pontjain, mely
az adott település hulladékgyűjtési rendjénél található
>>

Szelektív zsákot:
A települések kijelölt zsákértékesítési pontjain, mely
az adott település hulladékgyűjtési rendjénél található
>>
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. munkatársai az
elszállítás alkalmával, közvetlenül pótolják a
szelektíves zsákokat.

Zöldhulladékos zsákot:
A települések kijelölt zsákértékesítési pontjain, mely
az adott település hulladékgyűjtési rendjénél található
>>

Háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd
hulladék.
Tisztálkodási, higiéniai célokra felhasznált
szennyezett hulladékok!
Nem újra hasznosítható hulladékot, általában
szelektíven nem gyűjtött hulladékot.

Három anyagfajta gyűjthető együtt a zsákban:
papír, műanyag, fém!
Vegyesen együtt gyűjthető hulladékok:
Műanyag (pl.: pet palackok, mosószeres, öblítős
flakonok, nejlonzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos
poharak kiöblítve)
Papír (pl.: újság, karton, italos karton dobozok,
gyümölcsleves, tejes Tetra pack dobozok)
Fém (pl.: sörös, üdítős, konzerves fémdobozok)

Konyhai hulladékok:
- gyümölcs héj
- zöldség héj
- tojáshéj
- kávézacc
- elhasznált tea filter
Kerti hulladékok:
- elnyílt virágok
- falevél
- fűnyesedék

- gallyak (1 méternél nem hosszabb max. 6 mm
átmérőjű ágakat összekötegelve is elszállítunk)
- lehullott gyümölcs

Mit NEM
rakhatok bele?

Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok: vegyszer,
savak, maró anyagok. Veszélyes hulladékokat pl.:
- akkumulátor
- elem
- festékek
- ragasztó
Építési törmelék, kő, hamu, fáradt olaj, állati tetem,
nagy fém darabok.

A gyűjtőzsák összefogható, a gyűjtőedényzet fedele
Hogyan
rakhatom bele? lecsukható legyen.

- vegyszeres, zsíros flakonok
- műanyag játékok
- CD lemez
- hungarocell, PVC padló
- PVC kerti medence
- pelenka, nagyító
- használt papírzsebkendő
- zsíros, szennyezett papírok
- ablaküveg, villanykörte, szemüveg
- neoncső, tükör
- ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok
Veszélyes hulladékokat pl.:
- akkumulátor
- elem
- festékek
- ragasztó

- főtt ételmaradékok
- csont, állati ürülék
- építési törmelék
- szennyezett hulladék
- romlott hús, pelenka
- porzsák tartalma
Veszélyes hulladékokat pl.:
- akkumulátor
- elem
- festékek
- ragasztó

Fontos, hogy tisztán, kiöblítve és összetaposva legyen
elhelyezve a hulladék a zsákban! Hiszen csak a tiszta
hulladékot lehet újrahasznosítani! A gyűjtőzsák
összefogható legyen és lehetőleg ne legyen lyukas.

A gyűjtőzsák összefogható, legyen és lehetőleg ne
legyen lyukas.

További információval készséggel állunk rendelkezésére a weboldalunkon és az ügyfélszolgálati telefonon: 06 (40) 201-026.
Email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Csapata!

