
 

H Í R L E V É L 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Társaságunk az Ön háztartásában keletkező, újrahasznosítható, illetve zöld hulladékok, továbbá a lom hulladékok 
szelektív gyűjtése kapcsán e HÍRLEVÉLBEN tájékoztatja Önt. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, 
továbbra is tartsanak velünk! Gyűjtsünk együtt szelektíven 2017-ben is! 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

• Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, 
italos karton) az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban 
keverten gyűjti és a hulladékgyűjtési naptárban szereplő napokon kihelyezi az ingatlana elé.  

Gyűjtési időszak: egész évben a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon. 

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! 

Zsákok begyűjtésének módja 

A sárga zsákokat (újrahasznosítható hulladék) a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az 
ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! 
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék 
kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 
annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került.  

• Zöld hulladékok gyűjtése 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet az „ÖKOVÍZ” 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.  

Gyűjtési időszak: áprilistól 1 - november 30. a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon. 

FONTOS: Társaságunk a gyűjtés indítása előtt, ezen hírlevéllel együtt eljuttat Önhöz 4 alkalomra elegendő (1 
zsák / alkalom) lebomló zsákot. A 4. gyűjtés alkalmával a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db lebomló 
műanyag cserezsákot helyeznek el az Ön postaládájába. 

Zsákok begyűjtésének módja,  

A zöld színű zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, 
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! 
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék 
kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.  

Önnek lehetősége lesz a településen a többlet zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges lebomló zsákok térítés 
ellenében történő beszerzésére is, melynek részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.  

• HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS  

Társaságunk 2017. évben bevezeti a házhoz menő lomtalanítást, melynek lényege a következő:  

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon. 

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik 
a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb) 

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot. 

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot. 

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe. 

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.


