
A Kisgéresi hulladékkezelő és osztályozási rendszer
útmutatója

VEGYES HÁZTARTÁSI HULLADÉK

Ide  tartozik: a  vegyes  háztartási  hulladék,  amelyet  már  tovább  nem  lehet
osztályozni.

Hulladéktárolóedény:
-  Családi  házak  részére  110  és  120  literes  hulladéktárolóedények  álnak
rendelkezésre
- Társasházak részére 1100 literes hulladéktárolóedények álnak rendelkezésre

Szállítás: Minden  kéthétben  a  szállítási  naptár  szerint,  ami  a  falu  honlapján
megtalálható. A hulladéktárolóedényeket szükséges kihelyezni a kapuk elé reggel
6:30 ig.

Tilos a tárolóedénybe építkezési hulladékot, osztályozható hulladékot, veszélyes.

Hulladékot  és  biológiailag  lebomló  hulladékot  elhelyezni  a  magán vállalkozók
csak a falu által jóvá hagyott tárolóedényeket használhatnak.

APRÓ ÉPÍTKEZÉSI TÖRMELÉK

Az apró építkezési törmelék az épületek karbantartási munkálatainál keletkezik,
amelyek elvégzéséhez nem szükséges építkezési engedély!

Ide tartozik: betontörmelék, kőhulladék, földmunkákból származó földhulladék,
csempe,  homok, gipsz,  cement,  tégla,  cserép,  tükör,  mosdótálak és toalettek,
gipszkarton, szigetelőanyagok és egyéb apró törmelék, valamint ezek keveréke.

Nem  tartozik  ide: kevert  építési  és  bontási  hulladék,  veszélyes  anyagokat
tartalmazó építkezési, illetve bontási hulladék.

Hulladékelhelyezés:  A  polgároknak  2x  évente  (a  tavaszi,  illetve  őszi
lomtalanítás alkalmával) rendelkezésükre álnak elhelyezett konténerek, amikbe
az apró építkezési törmelékeket elhelyezni. A pontos dátumokról és a konténerek
elhelyezéséről a polgármesteri hivatal értesíti a község lakoságát.

NAGYMÉRETŰ HULLADÉK

A nagyméretű hulladék alatt olyan hulladékot értünk, amely méreteinél fogva
nem fér  el  a  hagyományos  tárolóedényben,  pl.  különféle  bútorok,  szőnyegek,
ablak- és ajtókeretek, matracok, ülőgarnitúrák, székek stb.

Nem tartozik  ide: Az  elektromos  hulladékok  semmi  esetre  sem minősülnek
nagyméretű hulladéknak!

Elhelyezés,  szállítás: A  koszég lakosainak  rendelkezésükre  ál  az  elhelyezett
konténer, amit a polgármesteri hivatal biztosít a szolgáltatón keresztül. Ezek a
konténerek  csak  kizárólagosan  a  koszég  lakosainak  szolgál!  A
magánvállalkozóknak  TILOS  ezeknek  a  konténereknek  a  használata.  Itt  is
érvényes,  hogy  a  dátumokról  és  a  konténerek  elhelyezésről  a  polgármesteri
hivatal tájékoztatja a koszég lakoságát.



BIOLOGIAILAG LEBOMLÓ HÁZTARTÁSI HULLADÉK (”zöld
biohulladék”)

A biológiailag lebomló kerti hulladék (ún. zöld biohulladék, mint az ágak, fű és
levelek) szelektív gyűjtése esetében a község a családi házak esetében biztosít
1050  literes  komposzttárolót,  és  a  társasházak  esetében  pedig  2000  literes
komposzttárolót,  amelyekben  a  háztartások  komposztálni  tudják  az  általuk
megtermelt biológiailag lebomló háztartási hulladékot.

Komposztálásra  alkalmas:  lehullott  gyümölcs,  ágak,  gallyak,  lombok,
fűnyesedék,  kerti  gaz,  fakéreg,  fűrészpor  és  forgács  kezeletlen  fából,  rothadó
gyümölcs  és  zöldség,  kávézacc,  teafilter  tartalma,  elhervadt,  vágott  virág,
elszáradt  cserepes növények,  elnyílt  virágok,  papírszalvéta,  papírzsebkendő,  a
gyümölcsök és zöldségek tisztításából származó hulladék. 

Komposztálásra  nem  alkalmas:  Ételmaradékok,  húskészítmények,
tejtermékek, tojást tartalmazó termékek, nyers és főttcsontok, lakozott fa, kenyér
és pékáru, elhullott állatmaradványok. 

A  biológiailag  lebontható  hulladékok  szelektív  gyűjtése  a  temetőkből  és  más
területekről  (pld.  a  nyilvános  növényzetből)  2000  l  komposztáló  biztosítja,
amelyeknek a telepítése a faluban kijelölt helyeken történik (temető, sportpálya,
óvodai  terület,  általános  iskola  területe,  Borház  területe,  az  önkormányzati
hivatal),

Az önkormányzat gondoskodik legalább évente 2x a polgároktól a biológiailag
lebontható  hulladékok  szezonális  gyűjtéséről  (tavasszal  és  ősszel).  A  pontos
időpontról a falu hangosbemondóján keresztül lesznek a lakosok értesítve. 

Tilos  a  biológiailag  lebontható  hulladékot vegyes kommunális  hulladék
gyűjtőedényeiben  tárolni,  vagy  az  ilyen  típusú  hulladékot  égetéssel
megsemmisíteni.

BIOLOGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HÁZTARTÁSI
HULLADÉK

A  község  nem  biztosítja  a  biológiailag  lebomló  konyhai  háztartási  hulladék
gyűjtését. Ezt a hulladékot a lakosság saját komposztálóban tudják tárolni. 

BIOLOGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI
HULLADÉKOK

Minden  konyhaüzemeltető  felelős  a  biológiailag  lebontható általa
keletkező konyhai, és éttermi hulladékokért.

Az  község  területen  működő  konyha,  vagy  éterem  üzemeltetője  köteles
biztosítani  és  végrehajtani  a  biológiailag  lebontható  konyhai  és  élelmezési
hulladékok külön gyűjtését.

A  biológiailag  lebontható  konyhai  hulladékok  összegyűjtésének,  tárolásának,
szállításának és feldolgozásának minden költsége a konyhai üzemeltető fizeti (a
helyi díj ezt nem tartalmazza).

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉK

Veszélyes  összetevőket  tartalmazó  hulladéknak  számítanak  különböző
vegyianyagok,  hígítók,  festékes  dobozok,  fel  nem  használt  festékek,  lakkok,



savak, lúgok, permetanyagok, olajjal szennyezett rongyok, csomagolóanyagok. A
használt akkumulátorok és szárazelemek mérgező, a környezetre és egészségre
ártalmas nehézfémeket tartalmaznak (kadmium, nikkel, lítium), ezért ezeket is a
veszélyes  hulladékok  közé  soroljuk.  Semmiképpen  ne  dobjuk  a  már
használhatatlan akkumulátorokat vagy elemeket a háztartási hulladék közé, mert
szállításkor ezek borítása megsérülhet, és a benne lévő anyagok károsíthatják a
levegő, a talaj és a vizek minőségét!

Elhelyezés, szállítás: A község ennek a hulladéknak is a megfelelő gyűjtését és
elszállítását  a  szolgáltatón  keresztül  oldja  meg a  község lakosai  számára.   A
gyűjtés, illetve az említett hulladékok elszállítása az elektromos hulladékkal egyűt
történik  2x  évente  a  falu  honlapján  található  szállítási  naptárban  feltüntetett
dátumok szerint.

Tilos a veszélyes hulladékokat gyűjtőedényekben tárolni, és azt átadni pld. utcai
gyűjtőknek.

ÉTKEZÉSI OLAJOK ÉS ZSÍROK

Az  étkezési  olajok  és  zsírok  közé  sorolható mindennemű  sütőolaj  és
sütőzsiradék.

Az étkezési olajok és zsírok közé nem tartoznak a motor-és kenőolajok,
valamint egyéb ipari olajok.

Elhelyezés, szállítás: A község ennek a hulladéknak is a megfelelő gyűjtését és
elszállítását  a  szolgáltatón  keresztül  oldja  meg a  község lakosai  számára.   A
gyűjtés, illetve az említett hulladékok elszállítása 2x évente. A pontos időpontról
a falu hangosbemondóján keresztül lesznek a lakosok értesítve. Tárolóedényként
használható bármilyen jól záródó, átlátszó műanyagflakon, illetve edény.

Az önkormányzat csatorna rendszerébe történő étkezési olajok és zsírok kiöntése
szigorúan TILOS!!

FÉM HULLADÉK

Ide tartoznak: fémdobozok, és egyéb csomagolásra alkalmas hulladék fémből,
tartalmuktól megtisztítva.

Nem  tartoznak  ide: festékkel,  zsiradékkal,  vegyszerrel  erősen  szennyezett
fémdobozok.

Szállítás: A gyűjtés és azt követő szálitás „zsákos” rendszerrel működik. Erre a
célra  a  piros  műanyag zsákok  vannak  kijelölve.  Az  önkormányzat  weboldalán
közzétett szállítási naptár szerint a megtöltött zsákokat szükséges reggel 6:30 ig.
kitenni a kapu elé.

ÜVEG

Ide  tartoznak:  üvegek,  üvegedények,  üvegcsomagolások  és  üvegtárgyak,
poharak,  kozmetikai  termékek  üvegcsomagolása,  törött  üveg,  ablaküveg,
szemüveglencsék stb.

Nem tartoznak ide: fém- és műanyag kupakok, dugó, illetve a palackon levő
dugómaradvány, festékkel, zsiradékkal, vegyszerrel erősen szennyezett üveget,



kerámia  és  porcelán,  tükör,  ablaküveg  (ha  fémet  tartalmaz),  villanykörte,
orvosságos üveg.

Szállítás: A gyűjtés és azt követő szálitás „zsákos” rendszerrel működik. Erre a
célra  a  zöld  műanyag  zsákok  vannak  kijelölve.  Az  önkormányzat  weboldalán
közzétett szállítási naptár szerint a megtöltött zsákokat szükséges reggel 6:30 ig.
kitenni a kapu elé.

Kérjük az üvegcsomagolásokat megtisztítani a durva szennyeződésektől!

PAPÍR ÉS PAPÍR CSOMAGOLÓANYAG

Ide  tartoznak:  újságok,  folyóiratok,  füzetek,  könyvek,  levelek,  irodai  papír,
papírzacskók,  kartonok,  kemény  papírból  készült  dobozok,  kartondobozok,
borítékok,  szórólapok,  katalógusok,  telefonkönyvek,  poszterek,  képeslapok,
irattartók, csomagoló és krepp papír, papírcsomagolás stb.

Nem tartoznak ide:  TetraPack csomagolás (pl.  tejes,  gyümölcsleves dobozt),
festékkel és zsiradékkal erősen szennyezett papírt, fólia felülettel ellátott papírt,
papírpelenka és egyéb higiéniai szükségletek. 

Szállítás: A gyűjtés és azt követő szálitás „zsákos” rendszerrel működik. Erre a
célra  a  kék  műanyag  zsákok  vannak  kijelölve.  Az  önkormányzat  weboldalán
közzétett szállítási naptár szerint a megtöltött zsákokat szükséges reggel 6:30 ig.
kitenni a kapu elé. Nagyobb mennyiségnél tömbbe lehet kötni.

MŰANYAG

Ide tartoznak: PET palackok kupakok nélkül, műanyag élelmiszer-csomagolások,
fóliák,  műanyag  zacskók,  táskák,  tartalmújuktól  megtisztítót  kozmetikai  és
tisztítószerek palackjai

Nem  tartoznak  ide: vegyi  csomagolás,  hulladékcsövek,  polysztirérn,
padlóburkolatok  (linóleum),  olajokkal,  gumival,  habokkal  szennyezett
csomagolások, erősen szennyezett csomagolások stb.

Szállítás: A gyűjtés és azt követő szálitás „zsákos” rendszerrel működik. Erre a
célra a sárga műanyag zsákok vannak kijelölve.  Az  önkormányzat  weboldalán
közzétett szállítási naptár szerint a megtöltött zsákokat szükséges reggel 6:30 ig.
kitenni a kapu elé.

SZÁRAZELEM ÉS HASZNÁLT AKKUMULÁTOR

Ide tartozik:  ceruzaelem, gombelem, laposelem, tölthető akkumulátor, telefon
akkumulátor, személy- és tehergépkocsi, traktor használt akkumulátora.

Ne tartoznak ide: ipari elemek és akkumulátorok, vegyes háztartási hulladékok
és egyéb hulladékok.

Elhelyezés, szállítás: A község ennek a hulladéknak is a megfelelő gyűjtését és
elszállítását  a  szolgáltatón  keresztül  oldja  meg a  község lakosai  számára.   A
gyűjtés, illetve az említett hulladékok elszállítása az elektromos hulladékkal egyűt
történik  2x  évente  a  falu  honlapján  található  szállítási  naptárban  feltüntetett
dátumok szerint.

A  használt  szárazelem  és  használt  akkumulátorok  NGYENESEN  leadhatók
forgalmazójuk árusító helyein, tekintet nélkül azok márkájára és piaci forgalomba
helyezésüknek időpontjára.



ELEKTROMOS HULLADÉK

Ide  tartoznak:  Fénycsövek  és  világítótestek,  nagy-  és  kisméretű  elektromos
berendezések  (számítógépek,  rádió,  televízió,  hűtő,  fagyasztó,  mosógép,
szárítógép,  vasaló  stb.),  mobilok,  adattárolók  és  hordozók,  klimatizációs
egységek.

Elhelyezés, szállítás: A község ennek a hulladéknak is a megfelelő gyűjtését és
elszállítását  a  szolgáltatón  keresztül  oldja  meg a  község lakosai  számára.   A
gyűjtés, illetve az elektromos hulladéknak elszállítása 2x évente történik meg a
falu honlapján található szállítási naptárban feltüntetett dátumok szerint.

HASZNÁLT GUMIABRONCSOK

A  gumiabroncs  forgalmazója  köteles  biztosítani  árusító  helyein  a  hulladék
gumiabroncsok

visszagyűjtését,  tekintet  nélkül  azok  márkájára  és  piaci  forgalomba
helyezésüknek időpontjára. Ezrét ezt a koszég nem biztosítja.

A használt gumiabroncs a hulladékokról szóló törvény értelmében nem tartozik a
háztartási hulladékok közé.

GYÓGYSZEREK

A  gyógyszertárak  kötelesek  átvenni  a  lejárt  szavatosságú,  illetve  fel  nem
használt.

gyógyszereket, illetve egyéb gyógyszeripari termékeket. Ezért ezt a község nem
biztosítja. A fel nem használt és lejárt szavatosságú gyógyszereket tilos a vegyes
háztartási hulladékok közé tenni. 


