Tájékoztató a házhoz men szelektív hulladékgy jtéshez
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. K vágóörs községben elindítja a házhoz
men szelektív hulladékgy jtést az ingatlantulajdonosok részére, amelynek során a háztartásban
keletkez m anyag-, fém- illetve papír hulladékok térítésmentesen kerülnek elszállításra. Ezzel
egyidej leg a m anyag és papír gy jt konténerek a gy jt szigeteken megsz nnek, az üveg
hulladék továbbra is gy jt szigeten helyezhet el.
Az állandó lakosoknak (éves szállítási szerz déssel rendelkez k) lakóingatlanonként 1 db 120
literes vagy 240 literes, kerekes hulladékgy jt edényt, a nyaralótulajdonosok (id szakos
szerz déssel rendelkez k) részére 6 db 120 literes, Társaságunk emblémájával ellátott zsákot
biztosít a közszolgáltató térítésmentesen, amennyiben lejárt díjtartozásuk nem áll fenn.
(Az edény és a zsák ügyfélfogadási id ben a k vágóörsi Hivatalban igényelhet .)
Az edények ürítése, a zsákok elszállítása minden hónap negyedik keddjén történik, az
id pontokról az edények, zsákok átvételekor adunk tájékoztatást.
Az edényben alábbiakban felsorolt hulladékok gy jthet k vegyesen, azokat begy jtés után
válogatócsarnokban választják szét anyag fajtánként.
1. M anyaghulladék: m anyag (PET) italos palack kimosva, kilapítva; flakonok: tisztító és
kozmetikai szerek flakonjai kiöblítve, kilapítva (mosogatószer, tusfürd , testápoló stb.),
m anyag zacskó, fólia
2. Italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többréteg italoskarton-doboz tisztán és kilapítva.
3. Fémhulladék: alumínium italos dobozok; alufólia, alumínium tálca; konzervdoboz és egyéb
fém élelmiszercsomagolások tisztítva, lehet leg kilapítva.
4. Papírhulladék: kisebb papírdobozok, hullámpapír, színes vagy fekete-fehér újság, irodai
papírok, szórólapok, könyvek.
A nagyobb kartondobozokat a gy jt napokon kilapítva, kötegelve az edény mellé lehet elhelyezni.
Amennyiben az edény nem elegend a gy jtéshez, akkor Társaságunk ügyfélszolgálatán
vásárolható átlátszó zsákban (70,- Ft/db) lehet kihelyezni a többlet hulladékot, azonban ha más, oda
nem ill hulladék kerül, úgy azt a közszolgáltató nem szállítja el.
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