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INFORMÁCIÓS LEVÉL
Tisztelt hódmezővásárhelyi lakosok!
Engedjék meg, hogy a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. az alábbiakban adjon tájékoztatást a
hulladékgazdálkodási rend változásairól.
Mi a jelen Információs levél célja?
Az Információs levelünk célja, hogy a lakosság számára érthető módon bemutassa a hulladékgazdálkodás
változásait, a hulladékgyűjtő edényzetek kiosztási rendjét, valamint ismertesse a hulladék gyűjtés és a díjfizetés
rendjét, illetve a változások lakosság számára nyújtott előnyeit.
Melyek a jelen Információs levél csatolmányai?
-

Közszolgáltatási szerződés az Általános szerződési feltételekkel (2 példány)
Igénylő lap zöldhulladékos edényzethez
Meghatalmazás
Átadás-átvételi bizonylat (2 példány)

A hulladékgazdálkodási program indulása.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. július hónapjában nyújtotta be a „KEOP-1.1.1/C/132013-0008 számú Hódmezővásárhely hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázatát. A pályázat 2014.
februárjában kedvező elbírálásban részesült. A projekt tervezett teljes nettó költsége 1,020 milliárd Ft. Az elnyert
uniós támogatási összeg 95%-os támogatási intenzitás mellett 935,50 millió Ft. Önkormányzatunk projekt-önereje
84,13 millió Ft. A program sikere érdekében Önkormányzatunk további nettó 220,1 millió Ft-ot költ eszközök
beszerzésére a településtisztasági feladatellátás korszerűsítése érdekében. A teljes fejlesztési program tervezett
befejezésének határideje 2015. december 15-e.
Mi a hulladékgazdálkodási rend változásának célja?
Célunk az Európai Unió által megkívánt szelektív hulladékgyűjtés fokozása, a lerakóra kerülő szerves anyagok
mennyiségének csökkentése, a háztartási szelektív gyűjtési mód erősítése, a szelektív hulladékfajták elkülönült
gyűjtése a vegyes hulladéktól, új és modern gépjárműpark beszerzése, új chippel felszerelt edényzetek beszerzése,
illetve arányosabb díjrendszer bevezetése a lakosság és a vállalkozók számára.
Milyen eszközöket szerzünk be a program keretében?
-

12.000 db barna fedelű, zöld törzsű 240 literes gyűjtőedényzet a zöldhulladék gyűjtésére
12.000 db sárga fedelű, zöld törzsű 240 literes gyűjtőedényzet a szelektív hulladékok gyűjtésére
12.350 db zöld fedelű, zöld törzsű gyűjtőedényzet a vegyes hulladék gyűjtésére (60-120-240-660-1100 literesek)
1 db rostagép és 1 db aprítógép a hulladékdepóniára
7 db tömörítős hulladékszállító gépjármű
3 db billenőplatós tehergépjármű és 1 db konténeres gépjármű
36.660 chip a gyűjtőedényzetekre
egyéb eszközök (7 db kamera, lézer, vezérlő egység és komputer, 2 db kézi terminál)
2 db kommunális és 1 db téli-nyári célgép a településtisztasági feladatok elvégzésére

Ki és milyen edényzetre jogosult?
A kertes házas övezeti lakóingatlanok/háztartások ingyenesen jogosultak egy vegyes gyűjtőedényzetre, egy db
szelektív hulladékgyűjtő edényzetre, valamint egy db zöldhulladék gyűjtésére szolgáló edényzetre. A választott
vegyes gyűjtőedényzet méretét az ingatlan tulajdonosa választja ki (60 literes, 120 literes, 240 literes), de a 2 főnél
nagyobb létszámú háztartás 60 literes edényzetet nem igényelhet! A létszám megállapításánál a hatósági lakossági
nyilvántartás adatai az irányadóak. A szelektív és zöldhulladék gyűjtőedényzeteket egy méretben (240 liter) kapják az
ingatlanok/háztartások.
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A magas házas övezetek ingatlanjai esetében a választható új vegyes gyűjtőedényzetek méretei: 240 liter, 660 liter,
1100 liter. A magas házas ingatlanok esetében a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő szigetek maradnak, ezen övezetek
– technikai okok alapján - nem részesülnek a 240 literes szelektív és zöldhulladék gyűjtőedényzetekben.
Kötelező-e kérni, illetve átvenni az edényzeteket?
A vegyes és szelektív hulladékgyűjtő edényzetek átvétele kötelező a jogszabályok előírása alapján, a zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló edényzeteket azonban nem kötelező átvenni. Ezért azokat külön írásbeli kérelem ellenében adja
át a szolgáltató (ezen kérelmet jelen levélcsomaghoz csatoltuk!)
Az edényzetek a kertes házas övezetben csak ingatlanonként vagy háztartásonként is igényelhetőek?
A kertes házas övezetben minden ingatlan jogosult az új edényzetekre, de amennyiben egy ingatlanon belül
igazolhatóan több elkülönült háztartás található, úgy az edényzeteket háztartásonként kell igényelni.
Az új szelektív és zöldhulladékos gyűjtőedényzeteket csak a lakosság vagy a nem lakossági felhasználók is
igényelhetik?
A nem lakossági felhasználók számára is elvileg kötelező a szelektív gyűjtőedényzet igénybevétele. Mivel azonban a
nem lakossági felhasználók számos esetben nem rendelkeznek megfelelő raktározási területtel, ezért számukra nem
írjuk elő kötelező jelleggel a szelektív gyűjtőedény igénybevételét különösen azon esetben, ha eleve a vegyes gyűjtést
is hulladékgyűjtő zsákkal oldják meg. A zöldhulladékos gyűjtőedényzet igénybevétele szintén lehetséges, de nem
kötelező számukra.
Kell-e fizetni bármely edényzetért?
Az edényzetek tulajdonjoga Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatáé marad, ezért az edényzeteket független azok típusától - sem a lakosságnak sem a nem lakossági felhasználóknak nem kell megvásárolniuk. Az
edényzetek használatáért a lakosságnak szintén nem kell használati díjat fizetniük. A nem lakossági felhasználók
változatlan bérleti díjösszeget fizetnek az új vegyes gyűjtőedényzet használatáért, a szelektív és zöldhulladék
gyűjtőedényzet használata ugyanakkor számukra is ingyenes.
Mekkorák az új 240 literes edényzetek, miképpen szállíthatóak?
Az edényzet várható térfogat méretei milliméterben megadva: 736x582x1075. Az edényzet várható önsúlya 14 kg,
töltősúlya max. 96 kg. Az átadáskor kerül felhelyezésre az edényzetre a tengely és a kerekek. A kisebb méretű
vegyes gyűjtőedényzet belehelyezhető a 240 literesbe a lakosok általi szállítás során, de több 240 literes edényzet
2
egymásba bele nem helyezhető. A legtöbbször használt 60-120 literes mérete 540x480x930, azaz 0,26 m -t foglal el,
2
2
a 240 literesek egyenként 0,45 m területűek, azaz három edényzet által elfoglalt telekterület nagysága 1,16 m .
Milyen módon történik az edényzetek kiosztása?

A kiosztásánál alapvetően törekedünk arra, hogy a lakosság elvárásának megfelelően a lehető legkényelmesebb
módon juthassanak az új edényzetükhöz. A fokozatosság elvét figyelembe véve 3 eltérő módszer segítségével
igyekszünk eljuttatni a lakossághoz az edényzeteket. Első lépésként személyesen, az adott ingatlannál próbáljuk majd
az edényzeteket átadni, amelyeket 4 tehergépjárművel és megfelelő személyzettel fogjuk hordani. A kiosztást 2015.
november 02-2015. december 14. között, a mellékelt kiosztási terv alapján városrészenként végezzük el. A kiosztási
tervet és a kapcsolódó aktuális heti városrészi térképeket a Szuperpressz és Szuperinfó heti újságokban, a Városi
Televízió híradásaiban és a www.koztisztasagikft.hu oldalon követhetik nyomon.
A kiosztási rend második lépcsőjeként a város 26 közterületi pontján biztosítjuk az edényzet átvételét. Hétvégenként
párhuzamosan 4 pontot fogunk üzemeltetni 8-16 óra közötti időpontokban. A kijelölt pontok üzemeltetését heti
váltásban módosítjuk úgy, hogy a pontos helyszín illeszkedjen a kiosztási terv menetrendjéhez. A pontokat oly
módon alakítottuk ki, hogy a lakosság 80%-ának légvonalban kevesebb, mint 400 méteres rágyaloglást kelljen
megtennie az adott ponthoz. A pontokat 2015. november 02-2015. december 14. közötti hétvégéken üzemeltetjük
(kivétel az utolsó hét). Az üzemeltetett pontok helyét és időpontját a részletes kiosztási terv tartalmazza.
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A kiosztási rend harmadik lépcsőjében – amennyiben nem kerültek az edényzetek átvételre - az ingatlantulajdonosok
vagy meghatalmazottaik kizárólag személyesen vehetik majd át az edényzeteket a Hódmezővásárhely, Klauzál u. 143.
szám alatti kijelölt telephelyen 2015. december 15-étől 2015. december 31-ig munkanapokon, 8-12 óra között.
Ki veheti át az edényzeteket?
Minden esetben az ingatlan tulajdonosa. Ha külön háztartások vannak az ingatlanban, akkor is az ingatlan
tulajdonosának kell eljárnia. Ha több tulajdonosa van az ingatlannak, elsődlegesen bármely ottlakó, másodsorban
bármely nem ottlakó tulajdonos járhat el. A tulajdoni arányok nem számítanak. Ilyen esetekben a jelen
levélcsomaghoz mellékelten csatolt, előzetesen megküldött meghatalmazási formanyomtatvány segítségével
vehetők majd át az edényzetek. Kérjük ennek kitöltését és két tanú általi aláírását. Csak nagykorú meghatalmazott
veheti át az edényzeteket.
Milyen dokumentumokat kell átadni-átvenni az edényzetek kiosztásakor?
Független attól, hogy hol veszik át az edényzeteket, a következő iratok átadása kötelező:
Meghatalmazás: Amennyiben a tulajdonos/ok nem tudnak személyesen jelen lenni az edényzet kiosztásánál, úgy
lehetőségük van a mellékelten csatolt Meghatalmazási nyomtatvánnyal meghatalmazni bármely nagykorú személyt.
Kérjük a nyomtatvány személyi adatokkal való kitöltését, aláírását. Felhívjuk figyelmüket, hogy két nagykorú tanú
adatait is adják meg, aláírással ellátva. A meghatalmazott a meghatalmazással jogosult az alábbi iratok átadására
megbízottunk részére, az edényzetek átvételére és az átadás-átvételi nyomtatványbizonylatok aláírására.
Közszolgáltatási szerződés: 2 példányt küldtünk meg az ügyvezető cégszerű aláírásával. Mindkét példányt az ingatlan
tulajdonosának (ha több van, úgy bármelyiknek) kell kitöltenie saját adataival, az adott ingatlan adataival. Fontos,
hogy a tulajdonos írja is alá a szerződéses példányokat! A kiosztáskor a tulajdonosnak vagy meghatalmazottjának át
kell adnia a szerződés egy példányát az edényzetet kiosztó megbízottunk részére!
Igénylő lap zöldhulladékos edényzethez: Ezen formanyomtatványt szintén a tulajdonosnak kell kitöltenie és aláírnia.
Átadás-átvételi bizonylat: 2 példányban csatoljuk, az edényzetek átadásakor-átvételekor kell átadni 1 példányt
megbízottunk részére. Mindig az átadáson fizikailag jelen lévő személynek kell aláírnia.

A fenti nyomtatványok előre kitölthetőek a gyorsabb ügyintézés érdekében, feltéve hogy az ingatlantulajdonosok
biztosan tudják, milyen edényzetet igényelnek, illetve ki fogja az edényzeteket átvenni. Ennek hiányában javasoljuk,
hogy a helyszínen kérjék munkatársaink segítő közreműködését.
Mit jelent az új hulladékgazdálkodási rendszer, mikortól indul és mi fog változni az eddigiekhez képest?
Az új rendszer jelentése, hogy a fentiekben felsoroltak szerint új gyűjtőjárművekkel, külön járatként fogjuk gyűjteni a
vegyes, a szelektív és a zöldhulladékot meghatározott járatterv szerint. A külön járatokban begyűjtött
hulladékáramokat megfelelően fogjuk kezelni. A vegyes hulladékot a megfelelő utókezelést követően (aprítás,
rostálás) deponáljuk a hulladéklerakóban. A leválasztást követően kimaradó haszonanyagokat a szelektív hulladékkal
együtt frakciók szerint bontjuk utóválogatás révén, majd bálázzuk és megfelelően hasznosítjuk. A zöld hulladékot
megfelelő adalékanyagok hozzáadásával, feldolgozással komposztáljuk.
Milyen gyakorisággal lesznek ürítve az egyes gyűjtőedényzetek?
A vegyes gyűjtőjáratok az eddigieknek megfelelően heti gyakorisággal fogják a kertes házas ingatlanok háztartási
hulladékát gyűjteni a szerződésben leírtaknak megfelelően. A magas házas ingatlanok esetében az eddigi gyakorlat
fog működni.
A szelektív gyűjtés keretében várhatóan havi szintű ürítést fogunk alkalmazni mindaddig, amíg a szelektív
hulladékgyűjtés mennyisége nem kívánja meg a gyakoribb járatsűrűséget. A magas házas övezetekben a szelektív
gyűjtés a szigeteken fog megvalósulni a szükséges járatgyakoriság mellett.
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A zöld hulladékot várhatóan a tavaszi-őszi időszak között heti rendszerességgel fogjuk begyűjteni. Zöld hulladékot a
szolgáltató a zöld hulladékos edényzetből gyűjti be. Amennyiben többlet hulladék keletkezik, úgy a megszokott módon
kezelt zöldhulladékot is elszállítjuk a zöldhulladékos edényzet mellől. Amennyiben nem igényelt az ingatlan/háztartás
zöldhulladékos edényzetet, de mégis kihelyez zöld hulladékot, úgy szolgáltató a hulladékot nem szállítja el. Külön
zöldhulladék gyűjtést nem tervezünk bevezetni a magas házas övezetekben.
2016. január 1-től csak az új hulladékgyűjtő edényzetekből kerül a hulladék elszállításra, a régi kék kukából nem.
Milyen funkcióval bír a chipes rendszer, mi a működési elv?

Az átvételnél a chipelt edényzeteket kézi terminál segítségével aktiváljuk, és hozzárendeljük a felhasználó nevét,
adatait. Az aktiválást követően a tömörítős hulladékkezelő tehergépjármű belső oldalára beépített infravörös
leolvasó egység érzékeli az edényzet oldalán elhelyezett chipet, az abban lévő betáplált adatokat. Minden chip
tartalmazza a felhasználó nevét, címét, az edényzet űrtartalmát, valamint egy GPS koordinátát. A chipet
bonthatatlan kötéssel szerelik fel az edényzetre, ezáltal annak eltávolítása csak az edényzet súlyos roncsolásával lesz
csak elérhető. A chipes rendszerrel és a járműre szerelt fotocellás, illetve kamerás rendszerrel érzékelhető lesz
bárminemű visszaélés az edényzettel (fekete ürítés, lopás, eltérő méretű edényzet ürítése stb.)
További szerepe lesz a chipes rendszernek abban, hogy tudjuk vizsgálni a lakossági hulladék kihelyezési szokásokat.
Ugyanakkor ami a jogkövető lakosság számára a legfontosabb lehetőség, hogy Magyarországon elsők között
vezetjük majd be az ürítés alapján fizetendő díjat, mely akár 55%-os díjcsökkenést is jelenthet a lakosság számára!
Melyik edényzetekre lesz a chip ráhelyezve?
Chipet a vegyes gyűjtőedényzetre és a szelektív hulladék gyűjtőedényzetre helyezünk rá. A vegyes gyűjtőedényzet
esetében az előbb említett valamennyi funkció érvényesülni fog (visszaélések elkerülése, statisztikai adatgyűjtés,
lakossági költségcsökkenés). A szelektív hulladék gyűjtőedényzet esetében a statisztikai adatgyűjtés fog
jelentőséggel bírni. A zöldhulladék gyűjtésénél nincs jelentősége a chipnek.
Mit gyűjthetünk az egyes edényzetbe?
Szelektív edényzetbe: a korábbiaknak megfelelően tisztított állapotban
- papír, karton, italos kartondoboz, papír, papír alapú kiadványok és csomagolóanyagok
- ásványvizes és üdítős PET palack, műanyagfólia, italos és vegyszeres műanyagflakon, műanyag zacskók és fóliák,
elöblített tejfölös és joghurtos poharak, PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok
- fém alapú eszközök, alumínium italos doboz, konzerv doboz, alufólia, fém zárókupak
A hulladékgyűjtő szigetek változatlanul megmaradnak, a magas házas övezetek ingatlanai számára e szelektív
gyűjtési mód biztosítja a papírhulladék, műanyaghulladék, üveghulladék, fém-hulladék szelektív gyűjtését.
Zöldhulladékos edényzetbe:
fű, virág, faapríték, kaszálék, lomb- és ágnyesedék, gally, falevél, szennyezetlen állapotú szalma helyezhető el.
A szelektív hulladékgyűjtés és zöldhulladék gyűjtése továbbra is ingyenes a lakosság és a nem lakossági felhasználó
számára!
Drágább lesz-e a szolgáltatás vagy olcsóbb, és miképpen?
A szolgáltatás határozottan olcsóbb lesz! Az eddigiekben a háztartásnak fizetnie kellett az ürítésért függetlenül attól,
hogy saját gyűjtőedényzetét kihelyezte-e vagy sem. A jövőben az új zöld színű, vegyes gyűjtőedényzet ürítéséért
kizárólag akkor kell majd fizetni, amikor ténylegesen kihelyezi a lakos az edényzetet!
Ahhoz, hogy a lakosság ritkábban helyezhesse ki a vegyes gyűjtőedényzetét, szükség van a szelektív gyűjtőedényzet
használatához. Ha a lakosság használja a szelektív és zöldhulladékos edényzetet, úgy kevesebb vegyes hulladéka
keletkezik, később telik meg a vegyes hulladékos edényzet, így ritkábban szükséges azt kihelyezni. Minimális
megkötés lesz a havi legalább 2 alkalmas kötelező ürítés, amit a szolgáltató mindenképp számlázni fog.
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Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.
Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 70.
Adószám: 24687517-2-06

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Polgármesteri Hivatal fsz. 15. szoba
(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.):
Hétfő: 8:00 - 20:00;
Kedd-Csütörtök 8:00 - 15.00; Péntek: 8:00-12:00
Telefon: +36 (62) 535 787; Fax:+ 36 (62) 535 790

Bankszámlaszám: 12001008-01410228-00100009
Tel.: +36 (30) 871 1018
email: info@koztisztasagikft.hu; Honlap: www.koztisztasagikft.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78399/2014.

A gyűjtőjárműveken elhelyezett elektronikus leolvasó rendszer a gyűjtőedényzetek ürítésekor az ürítés tényét a
háztartás adataival együtt megfelelően rögzíti és tárolja. Ezen adatbázis kerül majd át a számlázási csoporthoz, ahol
a számlák készülnek az Önök számára. A számlázási programunk fejlesztése révén csak a valós ürítések szerinti díj
fog rákerülni a számlájukra. Ezen informatikai fejlesztés fogja garantálni, hogy a közszolgáltató kizárólag valós ürítés
után számlázhasson.
Mennyi jelenleg a költségem és mennyivel tudom csökkenteni?
A 120 literes edényzetet használó háztartás jelenleg évi 17.056,-Ft szolgáltatási díjat fizet. Az új rendszerben ezen
költség 7.872,-Ft-ra csökkenthető! Ez 54%-os csökkenés!
A diagram alapján látható, hogy Önkormányzatunk mindig is törekedett a köztisztasági díjak alacsony szinten
tartására. Ezt prezentálja a következő diagram is:

Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. kéri és köszöni az edényzetosztással kapcsolatban szíves türelmüket,
megértésüket és a programhoz való támogató hozzáállásukat. Önökért dolgozunk – Önökkel. Észrevételeiket
folyamatosan megtehetik a megjelölt elérhetőségeinket, segítő munkájukat előre is köszönjük!
Hódmezővásárhely, 2015. október 20.
Tisztelettel:
…………………………………….
dr. Kovács Pál
ügyvezető
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