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Bevezetés
mint arról már más forrásokból bizonyára ér-
tesültek, az Önök településén 2013. decem-
ber 16-tól az izsák-kom nonprofit kft. veszi át 
a hulladék begyűjtési és szállítási közszolgál-
tatási feladatokat.

a  cég 2001-ben alakult 18 település hulla-
dékgazdálkodási feladatainak közös meg-
oldására. az országosan is példaértékű kez-
deményezéssel létrehozott vállalat az elmúlt 
10 év alatt bizonyította hogy egy 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő cég is mű-
ködhet eredményesen. a lakossági vissza-
jelzések alapján elmondhatjuk, hogy sikerült 
megteremteni az egyensúlyt a tulajdonosi, 
a lakossági érdekek és a cég rendelkezésére 
álló lehetőségek között, annak ellenére, hogy 
a hulladékkezelési közszolgáltatásnál is el-
mondható: ez a szakma olyan, mint a labda-
rúgás, „a nézők sok esetben jobban tudják, 
hogy hogyan kell csinálni” mint a játékosok a 
pályán.

ennek ellenére mi nemcsak bízunk abban, 
hogy a lakosság elégedett lesz az általunk 
nyújtott szolgáltatással, hanem megpróbá-
lunk minden tőlünk telhetőt megtenni és ez-
zel bizonyítani, hogy képesek vagyunk a szol-
gáltatást a többség által elvárt színvonalon 
biztosítani.

Szolgáltatásunk kialakítását gondos elő-
munkálatok előzték meg, azonban a leg-
jobb szándékunk ellenére is előfordulhat, 
hogy tevékenységünk észrevételre ad 
okot. Ilyen esetben a legfontosabb, hogy 
jelezze ezt nekünk e-mailen, vagy tele-
fonon. Munkatársaink készséggel állnak 
rendelkezésére.

Együttműködésüket előre is köszönve

tisztelettel:
az izsák-kom nonprofit kft.

munkatársai
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hulladékgyűjtés – kÖtelezŐ kÖzszolgáltatás
a lakossági hulladékbegyűjtés és szállítás továbbra is olyan közszolgáltatás, amelyet kö-
telező igénybe venni.  

a közszolgáltatások közhatalmi befolyásolását az indokolja, hogy a közszolgáltatásokat:
akkor is biztosítani kell, amikor a piac nem vállalja azok nyújtását;•	
a közhatalom által megállapított árakon kell nyújtani;•	
folyamatosan kell biztosítani;•	
fokozott átláthatóságot és ellenőrzöttséget biztosító módon kell megszervezni;•	
a környezetvédelem szempontjainak érvényesítése mellett lehet üzemeltetni.•	
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az új hulladékgazdálkodási törvény nagyon 
fontos eleme, hogy 

a lakosságnak át kell állnia a szelektív hulla-•	
dékgyűjtésre – amivel egy időben csökkente-
nie kell, az un. maradék hulladék mennyisé-
gét. 2020-ig a háztartásokból származó üveg, 
fém, műanyag és papír hulladék 50%-át, a 
nem veszélyes építési-bontási hulladék 70%-
át vissza kell gyűjteni és anyagában hasznosí-
tani. a települési hulladék részeként lerakott 
biológiailag lebomló szervesanyag-mennyi-
séget pedig az 1995-ben országos szinten 
képződött a települési hulladék részét képe-
ző biológiailag lebomló szervesanyag-meny-
nyiséghez képest 2016. július 1. napjáig 35%-
ra kell csökkenteni.

emiatt bevezetésre kerül az •	 Igénybevételi 
járulék, amelyet a hulladéklerakó üzemelte-

tője a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék 
mennyisége alapján fizet meg. az igénybevé-
teli járulék összege a 2013-ban 3.000, 2014-
ben már 6.000 és 2015-ben 9.000 ft/tonna.  

a hulladékszállítási díjakat a magyar energe-•	
tikai és közmű-szabályozási hivatal és a mi-
nisztérium az országos hulladékgazdálko-
dási Ügynökséggel (ohÜ) közösen határozza 
meg. tehát az Önkormányzatok díj megálla-
pítási hatásköre megszűnt. 

közszolgáltató a magyar energia hivatal ré-•	
szére, annak díjfelügyeleti tevékenységéért 
érintett lakosonként 100 forint felügyeleti 
díjat fizet évente. a települések lakosságának 
számát a ksh által megadott adatok alapján 
kell meghatározni.

a lakosoknál keletkező •	 díjhátralékot nem a 
jegyzők, hanem a NAV jogosult behajtani.

ehhez kérjük az Ön segítségét, hiszen a célt csak közösen tudjuk 
elérni. első sorban az Önök, lakosok hozzáállásán múlik a siker, 
és ehhez mi szeretnénk lenni az eszköz az Ön kezében.

általános tudnivalók a hulladékkezelésrŐl 
a 2013. évben jelentős változások kezdődtek az ország hulladékgazdálkodási jogrendszerében

szerzŐdéskÖtés
a megváltozott jogszabályok miatt a szolgáltató és a lakos kö-
zött megköthető szerződés, csak az általános szolgáltatási fel-
tételeket tartalmazhatja, vagyis a legtöbb feltételt a hatóság 
szabályozza, úgymint a szolgáltatási díjat.

mint azt Ön is láthatja a feladat nem egyszerű. Úgy kell átalakítani a rendszert, hogy 
az ne járjon a lakossági terhek további emelkedésével, •	
a törvény által meghatározott célok – úgymint szelektív hulladékgyűjtés intenzívvé tétele, a hul-•	
ladék depóniától való eltérítése stb. – megvalósuljon,
biztosított legyen a tevékenység zökkenőmentes átvétele,•	
ne csak rövidtávú (1 év) megoldás szülessen.•	

FIgyElEM!
a szerződéskötés elmaradása vagy annak vissza nem 
küldése nem jelenti azt, hogy Ön nem köteles hulla-
dékszállítási díj fizetésére!
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FONTOS!
a sárga zsákba Balesetve-
szély miatt még véletlenül 
se kerüljön üveghulladék, tü-
kör, ablaküveg, villanykörte, 
kerámia, porcelán, neoncső, 
valamint spray-flakon, mert 
a hulladékokat a hulladék-
válogató-műben kézi erővel 
válogatják szét.
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nagyobb mennyiségű, nem szennyezett papír-
hulladék kötegelve a zsák mellé is kihelyezhető.

MűANyAghullAdék
Pet ásványvizes és üdítős palackok kupak-•	
kal, címszalaggal, tisztán, laposra taposva

különböző fóliák (pl. sztreccsfólia, zsugor-•	
fólia), bevásárló táskák, szatyrok, reklám-
táskák, zacskók

kozmetikai és tisztítószerek flakonjai  •	
(pl. samponos, öblítős, mosogatószeres) 

joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok•	

ITAlOS kArTONdObOz
tejes és gyümölcsleves többrétegű karton-•	
dobozok (tetra Pak) tisztán, lapítva

PAPír
kartondobozok (lapítva)•	
színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat•	
katalógus, prospektus•	
füzet, könyv•	
írógéppapír, papírzacskó•	
élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdoboza•	

ha a palackokat, flakonokat, italos tetra Pak dobozokat la-•	
posra tapossák, úgy több fér el belőlük a zsákban, és köny-
nyebben tárolhatók.

a papír ne legyen szennyezett, vagy zsíros és papír zseb-•	
kendőt, szalvétát ne dobjanak a papírok közé − higiéniai 
okokból! 

a papírdobozokat szedjék szét és hajtogassák össze! •	

javasoljuk, hogy a konzerves, kutya, macska-eledeles do-•	
bozokat kiöblítve (nem kell kimosni, csak kiÖBlÍteni!) 
dobják a hulladékgyűjtő zsákba.

FéMhullAdék
alumínium italdobozok lapítva•	
fém konzervdobozok•	

egyszerű szaBályok

mi kerÜlhet  
a sárga szelektÍv hulladékgyűjtŐ zsákBa?
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FIgyElEM!
feleslegesen ne növelje a kukába kerülő hulladék mennyiségét (tömegét), mert az ösz-
szességében jelentős díjnövekedést okozhat a következő évben. éljen a szelektív gyűjtés 
lehetőségével!
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mi tÖrténik a sárga zsák tartalmával?

a szelektíven gyűjtött hulladékot a kecske-
méti válogatócsarnokba szállítjuk további 
kézi válogatásra, bálázásra stb. az elkészített 
„másodnyersanyag” innen kerül a különböző 
feldolgozóhelyekre. ennek költségeihez az 
állam is hozzájárul a termékdíj visszaosztá-
sán keresztül. az állami tulajdonban lévő or-
szágos hulladékgazdálkodási Ügynökséggel 
(ohÜ) megkötött szerződés alapján a szelek-
tív hulladékot begyűjtő vállalkozások köz-
pontilag meghatározott támogatást kapnak. 
a támogatás és a másodlagos nyersanyagért 
kapott összeg sajnos nem fedezi a teljes költ-
séget, ezért ahhoz a lakosságnak is hozzá kell 
járulnia. a válogatócsarnokokba szállítandó 
hulladék jellemzője, hogy nagy a térfogata, 
de alacsony a súlya. ez a hagyományos hulla-
dékgyűjtéshez képest jelentősen megemeli 
a fajlagos (ft/kg) begyűjtési és szállítási költ-
ségeket. 

aki részt kíván venni a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtésben, annak nincs más dol-
ga, mint hogy a hulladékgyűjtési naptárban 
megadott gyűjtési napokon reggel ½ 7 óráig 

kihelyezze a megtelt zsákot az ingatlana elé. 
a gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink az el-
szállított zsák helyett a postaládában mindig 
hagynak cserezsákot. akinek esetleg nem 
elegendő az általunk térítésmentesen bizto-
sított gyűjtőzsák, az bármilyen más áttetsző 
műanyag zsákba is gyűjtheti és kihelyezheti 
a csomagolási hulladékokat. A fenti idő-
pontnál később kihelyezett zsákokat nem 
áll módunkban elszállítani!

a rendszerhez bármikor lehet csatlakozni. 
zsákot lehet igényelni a gépkocsivezetőknél, 
vagy az önkormányzatok által kijelölt helye-
ken, pl. a polgármesteri hivatalban.

kérünk mindenkit, hogy a zsákokat rendelte-
tésének megfelelően használja!

a társaság dolgozói minden esetben szem-
revételezést követően gyűjtik be az ingatlan 
elé kihelyezett zsákokat. amennyiben a zsák-
ba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szennye-
zett hulladék kerül, úgy társaságunk jogosult 
megtagadni annak elszállítását.

maradék hulladék (kukás) gyűjtés
kérjük, hogy a gyűjtőedényzetet csak az elszállítás napján, reggel 6 óráig helyezzék ki a köz-
területre!

a többletszemét elszállításához szabványzsákot biztosítunk, amely megvásárolható a hulla-
dékszállító autó vezetőjénél, az ügyfélszolgálaton, vagy a zsák értékesítését felvállaló polgár-
mesteri hivatalban.
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1 dózsa györgy út páratlan oldala, és ettől balra eső terület ( vasútállomás felé)
2 dózsa györgy út páros oldala, és ettől jobbra eső terület (vásártér felé)
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hulladékgyűjtés rendje 2014.
Szelektív hulladékgyűjtés /sárga zsák/ elszállítás

Település Munkanap
hónap

Január Február Március Április Május Június

felsőlajos minden hónap  második SzErdA 8. 12. 12. 9. 14. 11.

ladánybene minden hónap  második SzErdA 8. 12. 12. 9. 14. 11.

lajosmizse i. körzet1 minden hónap harmadik kEdd 21. 18. 18. 15. 20. 17.

lajosmizse ii. körzet2 minden hónap  harmadik SzErdA 15. 19. 19. 16. 21. 18.

ágasegyháza minden hónap második kEdd 14. 11. 11. 8. 13. 10.

Ballószög minden hónap második kEdd 14. 11. 11. 8. 13. 10.

kerekegyháza minden hónap utolsó Csütörtök 30. 27. 27. 24. 29. 26.

amennyiben edényét Ön nem társaságunktól vásárolja meg, úgy kérjük, hogy az edénybe-
szerzésről szóló számlájának másolatát postán, e-mailban, vagy a gépkocsivezetőknek átad-
va juttassa el ügyfélszolgálatunkhoz.

*edénycsere csak a településeken rendszeresített kukaméretnek megfelelően történhet.

Elérhetőségeinket megtalálják az információs füzet utolsó oldalán.

az ügyfélszolgálati munkatársunk a kisebb hulladékgyűjtő edény használatra történő átírást 
– 2014. január 1-től – csak a számlamásolat kézhezvétele után tudja elvégezni.

hulladékgyűjtő edények beszerzési ára az izsák-kom kft.-nél bruttó (áfával)

Új 50 literes edény 6.350,– ft

használt 60 literes edény (jó állapotban lévő) 6.985,– ft

használt 80 literes edény (jó állapotban lévő) 7.620,– ft

FONTOS TudNIVAló!

társaságunknak csak szabványos 50, 
60, 80, 110, valamint 120 literes hulla-
dékgyűjtő edényből van módja a hul-
ladék elszállítására. az edényeknek 
nem csak a formája, hanem az anyag-
minősége is számít. 
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kommunális/ kukás hulladékgyűjtés
Település heti gyakorisággal
felsőlajos szerda

ladánybene kedd

lajosmizse1 hétfő, kedd, szerda, csütörtök, Péntek

ágasegyháza kedd

Ballószög hétfő

kerekegyháza* szerda, csütörtök, Péntek

A kommunális /kukás hulladékgyűjtés rendjében változás nem történik!

LA
jo

sm
iz

se
1

h
ét

fő
i 

sz
ál

lít
ás

: alkotmány u.; attila u.; Bánk bán u. (volt rudas lászló u.); Barackvirág u.; Béke u.; ceglédi út páratlan 
oldala; dózsa györgy út 100-188.; eötvös lóránd u.; görgey artúr u.; illyés gyula u.; jókai u.;  
józsef attila u.; katona józsef u.; kazinczy u.; kisfaludy u.; kölcsey u.; madách u.; május 1. út; mizsei u.;  
németh lászló u.; Petőfi u.; rozmaring u.; ságvári u.; szabadság tér; szentgyörgyi albert u.;  
táncsics mihály u.; városház tér; 

ke
dd

i 
sz

ál
lít

ás
: Bajcsy-zsilinszky u.; Bajza u.; Beneszél u.; csalogány u.; damjanich u.; dankó Pista u.;  

dózsa györgy út 105-221.; dózsatelepi út ; fülemüle u.; gárdonyi géza út; juhász gyula út;  
kossuth lajos u.; mikszáth kálmán u.; nyíri út; orgona u.; Pacsirta u.; Prímás u.; rózsa u.; széchenyi u.; 
 szent imre tér; szent lajos u. páros oldala; szív u.; telepi út; vásártér u.; viola u.; vörösmarty u.; 

sz
er

da
i  

sz
ál

lít
ás

:

Bartók Béla út; Bodza köz; Bodza u.; Borostyán u.; galagonya u. ; gesztenye u.; kálmán imre köz; 
kálmán imre u.; klábertelep; kodály zoltán u.; kökény u.; liszt ferenc u.; Petrás köz; vasút u.; 

c
sü

tö
rt

ök
i  

sz
ál

lít
ás

: ady endre u.; arany jános u.; árpád u.; Bem u.; Bercsényi miklós u.; Bethlen gábor u.;  
Bibó istván u.; ceglédi út páros oldala; diófa u.; dózsa györgy út 2-98.; erkel ferenc u.;  
gábor áron u. (volt felszabadulás u.); ; gróf teleki Pál u.; hársfa u.; irinyi u.; jász u.; kálvin u.;  
könyves kálmán u.; lehel u.; mathiász u.; mátyás király u.; móra ferenc u.; Pázmány Péter u.;  
radnóti miklós u.; szent istván u.; tavasz u.; Wesselényi u.; ybl miklós u.; 

Pé
nt

ek
i  

sz
ál

lít
ás

:

Baross tér; Batthyány u.; Buckói út; deák ferenc u.; dózsa györgy út 1-103.; hunyadi u.;  
kossuth lajos u.; közös tanya; malom köz; rákóczi u.; sipos miháy u.; szent lajos u. páratlan oldala; 
szent vendel u.; tarnai u.; temető köz; zrínyi  u.; 

lajosmizse1 kommunális hulladékszállítási körzetek 2014. január 01-től

2014. évBen az ÜnnePekre való tekintettel  
az ÜrÍtési rend a kÖvetkezŐk szerint módosul

dátum Ürítési nap helyett Ürítés dátuma Ürítési nap

január  1. szerda helyett január 4. szombat

április 21. hétfő helyett április 19. szombat

május 1. csütörtök helyett május 3. szombat

júnus 9. hétfő helyett június 7. szombat

augusztus 20. szerda helyett augusztus 23. szombat

október 23. csütörtök helyett október 25. szombat

december 24. szerda helyett december 20. szombat

december 25. csütörtök helyett december 20. vagy 27. szombat

december 26. Péntek helyett december 27. szombat

hulladékgyűjtési információk 2014
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számlát évente négy alkalommal állítunk ki. •	

Ügyintézésnél•	  kérjük, minden esetben hivatkozzon a számlán található Felhasználó azo-
nosító számára. felhasználó azonosító számát a számla jobb sarkában találja a név mező 
fölött közvetlenül.

kérjük, az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak személyében bekövetkezett változásokat •	
(elhalálozás, elköltözés, szüneteltetés, üres ház, névváltozás stb.), szíveskedjenek minél előbb 
írásban is bejelenteni. Az ügyfélszolgálat címe: 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6 hrsz.

kérjük, hogy a számla mellékleteként küldött •	 matricát ragasszák fel jól láthatóan a kuká-
juk oldalára. (célszerű a matricát zsilettel, vagy késsel bevagdosni, hogy az esetleges eltulaj-
donítást megnehezítsék.)

számlával kaPcsolatos tudnivalók

a hulladékról szóló 2012. évi clXXXv. törvény 
52.§-a szerint a díjhátralék keletkezését köve-
tő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja a 
fizetésre kötelezett figyelmét a díjfizetési kö-
telezettségének elmulasztására, és felszólít-
ja annak teljesítésére. (a felszólítás költsége 
207,– ft, majd a tértivevényes felszólítási költ-
ség 1.045,– ft, ami szintén a tartozás összegét 
növeli.)

a felszólításnak a következőket kell, hogy tar-
talmazza:

„felhívjuk a figyelmét arra, hogy a díjhátralék 
beszedésére a nemzeti adó- és vámhivatal 

megyei adóigazgatóságai kötelesek, amelyek az eljárás megindításáért 5.000,– ft költségáta-
lányt, továbbá helyszíni eljárásonként, gépjármű, ingatlan vagy egyéb vagyontárgy foglalása 
esetén foglalásonként, 5.000,– ft végrehajtási költséget számolnak fel, valamint készkiadásai 
(szállítási, tárolási, földhivatali eljárási díj, stb.) megtérítését rendelik el a vonatkozó, 49/2012. 

(Xii. 28.) ngm rendelet előírásai szerint. Mindezen költségek elkerülése érdekében kér-
jük, hogy díjtartozását önként rendezze a felszólításban megadott határidőig.”

FIgyElEM! 
 
felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a hul-
ladékkezelési díj, adók módjára behajt-
ható köztartozás. a díjtartozás behajtá-
sát 2013. január 1-től már nem a jegyző, 
hanem a nemzeti adó- és vámhivatal 
végzi. társaságunk jogszabályi kötele-
zettsége, hogy a díjtartozás beszedésé-
nél közreműködjön és segítse az adóha-
tóság munkáját.

* Figyelem! kerekegyháza településen az alábbi napokon történik a kommu-
nális/kukás hulladékgyűjtés:

K
er

eK
eg

y
h

á
z

A
*

sz
er

da
i  

sz
ál

lít
ás

:

andrássy gy.u.; Baracsi út; dohány u.; dózsa gy.u.(zrinyi m.u.-dohány u-ig); erdő u.; farkas j.u.; fő u.; 
ifjúság u.; kocsis P.u.; Park u.; rákóczi f. u.

c
sü

tö
rt

ök
i  

sz
ál

lít
ás

:

ady e.u.; akácfa u.; árokszállási u.; Bajcsy-zs.u.; Bedő a.u.; Bem u.; damjanich u.; deák f.u.;  
dobó i.u.; jókai u.; józsef a.u.; katona j. u.; klapka gy.u.; kodály z.u.; köztársaság u.; kun u.; nyár u.;  
Ősz u.;  szabadság u.; széchenyi u.; szőlő u.; táncsics m.u.; tavasz u.; Weselényi u.; vörösmarty u.;

Pé
nt

ek
i  

sz
ál

lít
ás

:

arany j.u.; Bocskai u.; dózsa gy.u.(szilágyi e.u.-zrinyi m.u.-ig); hunyadi j. u.; jász u.; kossuth l.u.;  
kölcsey f.u.; Petőfi s.u.; szilágyi e.u.; zrinyi m.u.;
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Mi kerülhet a komposztba?
faágak,•	
fű, kaszálék, gyomok,  •	
kivéve a tarack
kávézacc, teafilter•	
tojáshéj,•	
zöldség, gyümölcs héja•	
ételmaradék,•	
haj, szőr•	
tiszta fahamu stb.  •	

kérjük, hogy aki teheti, komposztálja a zöld hulla-
dékát. a kukákba helyezett fű és lombhulladékkal 
nemcsak a hulladékot visszük el, hanem a kertben 
lévő tápanyagot és a napnak az energiáját is. egyre 
többen szigetelik le a házukat, visszatartják az ener-
giát és büszkék erre, miközben vígan és dalolva en-
gedik útjára a zöldhulladékkal együtt a kertjük ener-
giáját, majd pótolják mindenféle műanyaggal, amit 
műtrágyának hívnak.

egy kis saját energiaráfordítással és egy kis elkerített 
terület használatával nagyon sok energiát lehet há-
zon, kerten belül tartani.

további hasznos információk

komPosztálás

FIgyElEM!
a komposztálásnál általános probléma le-
het, hogy gödörbe helyezik a biohulladé-
kot, ami azért nem szerencsés megoldás, 
mert így – elegendő levegő híján – azok 
a folyamatok válnak meghatározóvá, ame-
lyek rothadáshoz vezetnek. ilyenkor jelent-
kezik a szerves anyag bebüdösödése is. a 
lelkesebb komposztálók a kupacot ha-
vonta átforgathatják, hogy a benne fejlő-
dő rovarlárvák kialakulása kisebb legyen, 
de ha magára hagyják a halmot, akkor is 
előbb-utóbb komposzttá válik.

fontos teendő viszont a komposzt-halom 
működéséhez szükséges nedvesség fo-
lyamatos biztosítása, de csak olyan mér-
tékben, hogy a víz ne járjon levegőellátási 
zavarral.

a komposzt 2-3 hónap után (félig érett állapotban) a talajfelszínre szórható, egy év múlva 
(kész állapotban) viszont, nem túl mélyre a talajba juttatva fejti ki a legjobban a hatását.

fontos, hogy a dió, vadgesztenye levelét kis mennyiségben hozzá lehet keverni a kom-
poszthoz. a levélben lévő növekedésgátló anyagok kis mennyiségben nem okoznak 
gondot.

hulladékgyűjtési információk 2014
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Kft.Izsák-Kom

a kertes házakban – néhány évtizedes csök-
kenés után – napjainkban ismét növekszik a 
hamu és a salak mennyisége. elvileg mindkét 
hulladéktípus, kihűlés után belehelyezhető a 
kukába. viszont talán kevesen tudják, hogy a 
fahamu nagyon értékes talajjavító anyag. kü-
lönösen kálium tartalma kiemelkedő, de me-
szet és különféle mikroelemeket is tartalmaz. 

a ribiszke, a málna, a szőlő és a gyümölcsfák 
meghálálják, ha alkalmanként kevés fahamut 
helyeznek a tövéhez. kis mennyiségben a 
komposzthoz is lehet adni, de földre szórva a 
meztelen csigák ellen is hatásos.

a salak gyűjtésére zsákot tervezünk biztosí-
tani a lakosok részére. a megfelelő megoldás 
kidolgozása folyamatban van.

Megelőzés a hulladékgazdálkodásban annyit 
jelent, hogy csökkentjük a hulladék keletkezé-
sét. vásárlás előtt gondolja végig a tényleges 
igényeiket! ne csábuljon el az akció láttán és 
ne vegyen olyat, ami nélkül talán meglen-
nének. talán a régi eszköz sincs még olyan 
rossz állapotban, hogy azt ki kellene dobni. 
használjon textil, vagy többször használatos 
bevásárlótáskát, vesszőkosarat a bevásárlás 
során. érdemes koncentrátumot venni, nem-

csak tisztítószerekből, de sok esetben a gyü-
mölcslevekből is (a gyümölcslevek, üdítők 

is a legtöbbször koncentrátumból készülnek, 
csak nagyipari körülmények között). előnybe 
lehet részesíteni a visszaváltható csomago-
lásokat az eldobhatókkal szemben. ami már 
szinte bosszantó, a mini termékek megjelené-
se (pl. amikor minden szelet csoki, vagy sajt-
szelet külön-külön van becsomagolva, vagy 
megemlíthető a látszólag ugyanakkora, de 
egyre kisebb joghurtok térhódítása). 

az biztos, hogy ha csökken a nylonzacskók 
és mini termékek iránti kereslet, a gyártók is 
gyorsan váltani fognak. 

hamu és salak

mit tehetÜnk azért, hogy minél keveseBB  
hulladék keletkezzen a háztartásunkBan?

ebbe a csoportba soroljuk azokat az eszközöket, anyagokat, amelyeket a mindennapi élet során 
használunk, viszont amikor hulladékká válnak, kezelésük környezetvédelmi és egészségvédel-
mi szempontból különös odafigyelést igényel. emiatt nem ajánlatos a kukába dobni azokat.

veszélyes hulladékok

gyógyszerek

a feleslegessé vált gyógyszereket 2006. ja-
nuár 1-től a gyógyszertárak minden esetben 
átveszik. 

használt háztartási olaj

a használt háztartási olajat már több üzem-
anyagtöltő állomáson is le lehet adni. egyet-
len csepp használt étolaj akár ezer liter élővi-
zet is elszennyezhet!

Elektromos készülékek, izzók, fénycsö-
vek, elemek, akkumulátorok

jó tudni, hogy új elektromos készülék vásár-
lása esetén – a vásárlás helyszínén – vissza-
veszik a régi készüléket. 

az izzók, fénycsövek, elemek díjmentes le-
adására több bevásárló központban is van 
lehetőség.

hulladékgyűjtési információk 2014
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lomtalanÍtás

az építési-bontási hulladékot külön meg-
rendelt szolgáltatás keretein belül kell el-
szállíttatni.

fontos tudnivaló, hogy az ilyen típusú hul-
ladékot lerakási illeték terheli (2013. évben 
3.000 ft/tonna + áfa) abban az esetben, ha 
az egyéb pl. kommunális hulladékkal szeny-
nyezett. ezért célszerű figyelni arra, hogy a 
beton, tégla, cserép és vegyes törmelék kö-
zött ne legyen egyéb pl. cementes zsák, mű-

anyag és kommunális hulladék. Így jelentős 
költségektől szabadulhatnak meg.

vannak olyan bontási hulladékok is, ame-
lyek tartalmaznak veszélyes komponenseket 
pl. azbesztet is. ilyenek pl. a palatetők vagy 
régi szennyvízelvezető csövek, vagy szige-
telőanyagok. ezeknek a kezeléséről külön 
kell gondoskodni. javasoljuk, hogy a bontás 
előtt kérje ki szakember véle-
ményét!

gumiaBroncs
2014-ben a feleslegessé vált gumiabroncsot a lommal együtt 
elszállítjuk, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy a régi gumi-
abroncsot leadhatja ott, ahol az új abroncsot vásárolta.  
a jogszabály szerint az eladó köteles háztartásonként egy 
garnitúra abroncsot térítési díj nélkül visszavenni és gon-
doskodni annak kezeléséről.

lomhulladéknak nevezhető a háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a hasz-
nált gyűjtőedényzetben méretére, nagyságára tekintettel nem helyezhető el. Ilyenek 
például a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, bútorok stb.

Nem minősül lim-lomnak a kommunális jellegű, a veszélyes hulladék (pl. hűtőszekrény, 
TV, vegyszerek, fáradt olaj, kaszálék, falevél stb.) és törmelék. 

talán már Ön is megtapasztalhatta, hogy az 
előre meghirdetett lomtalanítás során a gu-
berálók sok esetben áldatlan állapotokat 
hagytak maguk után. 

2014-től a lakosságnak évente egy alkalom-
mal lehetősége lesz, az un. házhoz menő 
lomtalanítás igénybevételére.

a lim-lom elszállítási igényét, bejelentését, 
telefonon teheti meg az ügyfélszolgálati te-
lefonszámon, levélben, vagy e-mailben. 

évente egy alkalommal, előre megadott idő-
szakban (pl. május hónap) és a településen 

megadott ürítési napon van a lakosoknak le-
hetősége arra, hogy elszállíttassák a háztar-
tásukban keletkező lomhulladékot. 

a megadott napon és időben a kukás autó 
felkeresi a háztartást és díjmentesen elszállít-
ja a rendeletben rögzített mennyiségű lom-
hulladékot. kommunális jellegű hulladék el-
szállítására ilyen módon nincs lehetőség.

a szolgáltatást igénybe veheti minden ház-
tartás, amelynek nincs hulladékkezelési díj-
tartozása.

éPÍtési- Bontási hulladékok
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Kft.Izsák-Kom

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉS:

Rendelkezésre állási idő munkanapokon: 8–16 óra között

Telefonos ügyeleti ügyfélszolgálat kedden: 6–18 óra között

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30/278 8214

Cím:   Izsák-Kom Kft., 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. hrsz.

Levelezési cím:  6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. hrsz. 

E-mail:   info@izsak-kom.hu

   szallitas@izsak-kom.hu

Honlap:  www.izsak-kom.hu

A honlapon naprakész információkat találhatnak a következőkről:
hulladékszállítási naptárak• 
ünnepek miatti gyűjtési nap változás• 
lerakóba beszállítható hulladékok• 
más, hulladékgazdálkodással kapcsolatos honlapok• 

Lajosmizsei ügyfélszolgálat:
Szent Lajos és a Kossuth L. u. sarkán lévő épület
Nyitvatartás, személyes ügyintézési lehetőség 
minden héten csütörtökön 9-11 óra között.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS:

Cím:   Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
  6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/B

Tel./fax:  76 /329-229

E-mail:   kecskemet@hiroshulladek.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

Szolgáltatásunk kialakítását gondos előmunkálatok előzték meg, azonban a legjobb 

szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy tevékenységünk észrevételre ad okot. 

Ilyen esetben kérjük, hogy ezt jelezze nekünk e-mailen, vagy telefonon! 

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.  

Együttműködését köszönjük! 

Tisztelettel

az Izsák-Kom Kft. dolgozói


