Tisztelt Lakosok!
A Röszke Község Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét a hulladékudvarba beszállítható
szelektív hulladékokkal kapcsolatosan az alábbiakra.
•
•
•

•

Napi leadható hulladékmennyiség maximum 1m3, kivételt képez az építési törmelék és a lom hulladék,
amelyek mennyisége maximum 5 m3 évente, és beszállítása napi 1m3 lehet.
A hulladékok átvétele díjtalan.
Kizárólag helyi (hulladékszállítási díjhátralékkal nem rendelkező) lakostól származó, szelektíven
szétválogatott hulladékot lehet leadni. Kommunális, illetve vállalkozási tevékenységből származó
hulladék nem vihető ki.
A beszállított hulladékot kérjük, szíveskedjenek az alábbi táblázat szerint szétválogatni, és a megfelelő
gyűjtőedényzetben elhelyezni.
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Szelektíven gyűjtött leadható hulladékok
Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajtogatva
(hungarocell nélkül), szórólapok, csomagolópapír,
tönkrement könyvek, prospektusok, elhasznált füzetek.
Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE
flakonok (kozmetikai flakonok), nylon szatyor és zacskó,
többrétegű italos karton (üdítős és tejes dobozok).
Tiszta, ép vagy törött fehér és színes (zöld, barna,
fekete, sárga) italos üveghulladék, befőttes üveg (tető és
kupak nélkül).
Fém csomagolási hulladékok (üdítős, energiaitalos és
alkoholos italos dobozok, konzerv dobozok).
Építésből, bontásból származó szennyeződésmentes beton,
tégla, kő törmelék, cserép és kerámia (csempe) törmelék.
Zöldség, gyümölcs, annak szára, levele, növényi szárak
madzag és kötöző anyag nélkül (pl.: rózsa-, kukorica-,
paprika-, paradicsomszár, stb.), levágott fű, lenyesett ágak
(fenyőágak is), lehullott falevél (tölgy és diólevél is).
Festékmaradék, irodatechnikai hulladék (toner), képcsöves
elektronika, fagyálló folyadék, fáradt olaj, festékes – olajos –
vegyszeres göngyöleg, spray, flakon, mindenféle
gumiabroncs, akkumulátorok, növény védőszer maradékok,
fénycső, használt étolaj, gyógyszerek, szárazelem, hűtő.
Háztartásból származó, nem kommunális, nagy darabos
hulladék, amely a fenti csoportok egyikébe sem sorolható.
(Háztartási, berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és
anyagok.).

A hulladékudvarban NEM leadható hulladékok

•
•

Földdel, vakolattal, kommunális hulladékkal szennyezett törmelék, hullámpala (azbeszt
tartalmú, eternit), üveggyapot, kátránypapír, aszfalt, bitumen, korom, salak,
beazonosíthatatlan a tulajdonos részéről sem ismert anyag, ipari- és kereskedelmi hulladék,
kommunális és egyéb hulladékkal szennyezett szelektív csomagolási hulladék.
A hulladékudvar kezelő megtagadhatja a hulladék átvételét abban az esetben, ha a beszállított hulladék
nincs frakciónként szétválogatva, illetve a beszállító nem tudja igazolni a lakcímét hitelt érdemlően.
A hulladékudvar területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen lehet, amelyet csak az udvar
kezelője vehet igénybe, más személyeknek a hulladékudvar egész területén tilos a dohányzás.
A hulladékudvar címe: 6758 Röszke, Külterület 0279/2 hrsz.
A hulladékudvar nyitvatartási ideje:
Nyitva tartás: Hétfő, Péntek, Szombat (8:00-16:20)
Kedd, Csütörtök (10:00-18:20)
Ebédszünet: 12:00-12:20
Elérhetőség: +36-20/236-6861

Tájékoztatás a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok házhoz menő
(zsákos) gyűjtéséről
Miért is jó a szelektív hulladékgyűjtés?
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék értékes, hiszen újrahasznosítható. Másodnyersanyag keletkezik
belőle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz. A másodnyersanyagok felhasználása ugyanakkor
jelentős energia- és nyersanyag- takarékossággal is jár, mivel ezek már kevesebb technológiai lépést
igényelnek. A szelektív gyűjtéssel csökken a lerakásra kerülő hulladék mennyisége, ezáltal a hulladéklerakó
élettartama növekszik, így csökken a környezet terhelése, valamint a lerakási járulék.

A szelektált hulladékot kérjük, Tapossa laposra!
Kérjük továbbá Önöket, hogy a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok házhoz menő (zsákos)
gyűjtésénél az alábbi táblázat szerint szíveskedjenek eljárni. Amennyiben ettől eltérő hulladékkal vannak
töltve a zsákok (zöld hulladék, építési törmelék stb.) azt nem szállítjuk el. Ezeket technológiai okokból a
hulladékudvarokban tudjuk kizárólag átvenni.
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PAPÍR

Újságpapír, hullámpapír,
kartondoboz lapjára hajtogatva
(hungarocell nélkül),
szórólapok, csomagolópapír,
tönkrement könyvek,
prospektusok, elhasznált
füzetek.

Használt papír zsebkendő,
szalvéta, egyéb szennyezett papír
(pl.: zsíros, olajos papírok, csokis
papírok, jégkrémes papírok stb.)
műanyag borító, matrica.

MŰANYAG

Üdítős- és ásványvizes flakonok
(PET palack), PP+HDPE
flakonok (kozmetikai flakonok),
nylon szatyor és zacskó,
többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfölös,
joghurtos, stb. műanyag
dobozok (kimosva sem),
műanyag poharak, evőeszközök,
egyéb szennyezett műanyag.

FÉM

Fém csomagolási hulladékok
(üdítős, energiaitalos és
alkoholos italos dobozok,
konzerv dobozok).

Olajos, festékes, vegyszeres fém
dobozok, és egyéb
fémhulladékok.

Az Önök által szelektált hulladékot Társaságunk dolgozóinak tovább kell válogatniuk. Kérjük Önöket,
segítsék munkájukat! A további feldolgozáshoz a szelektív hulladékot különböző anyagfajtákra szükséges
szortírozni, mivel kevert formában nem használható fel.
Kérjük, hogy a zsákokba üveget ne tegyenek, mert a zsákok gépi bontásakor az eltörhet és a szilánkok
balesetveszélyt idézhetnek elő! Üveget a hulladékudvarok és gyűjtőszigetek megfelelő konténereibe
kérjük helyezni!

Hulladékgyűjtő szigetek Röszke településen:
1.) Röszke, Dózsa György utca 1. szám (Művelődési Ház gyűjtősziget),
2.) Röszke, József Attila utca (Központi buszmegálló gyűjtősziget),
3.) Röszke, IV. körzet (Tanyai buszforduló gyűjtősziget).
A gyűjtőszigeten kihelyezett speciális, felirattal ellátott konténerekbe a lakosság ingyenesen, szelektíven
válogatva minden nap 0-24 óráig elhelyezheti a konténereken feltüntetett típusú hulladékát. Az edények
mellé és az edényekbe lakossági kommunális hulladék nem helyezhető el.
A konténerekbe az alábbi típusú hulladékok helyezhetők el.
• Üveg hulladék
• Papír hulladék
• Műanyag hulladék
• Fém hulladék
A közszolgáltató: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Tel.: 62/777-111
Fax.: 62/777-112
Weboldal: www.telepulestisztasag.hu
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 8:00-13:00

