
Lakossági tájékoztató 

Szelektív hulladékgyűjtő átvétele Börcs 

Tisztelt Ingatlanhasználó! 

2020.10.01. napjától a GYHG több település vonatkozásában változtatásokat 

vezet be a szelektív hulladékgyűjtés rendszerében, így településünkön is. A főbb 

változások az alábbiak: 

1. A hulladékgyűjtő szigeteken kizárólag – elsődlegesen csomagolási funkciójú- üveg hulladék 

helyezhető el. (az új rendszer bevezetését követően maximum két hónap időtartamban a 

jelenlegi rendszerben üzemelnek még a szelektív gyűjtőszigetek) 

2. A szolgáltató a műanyag, papír és fém csomagolási hulladék együttes gyűjtésére 240 

literes (sárga fedelű) műanyag edényzetet biztosít az ingatlanhasználók részére, 

haszonkölcsön szerződés egyidejű aláírásával. 

Az edényzet ürítése havi gyakorisággal történik, ami díjmentes. 

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetek átvételére az alábbiak szerint lesz lehetőség: 

-Edényzet átvételére csak érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó 

jogosult. Aki ilyen szerződéssel nem rendelkezik, haladéktalanul forduljon a szolgáltatóhoz. 

(GYHG) 

-Az edényzet méretei: 750x600x1100mm, ami átvehető az Önkormányzattól, az Ady Endre 

utca 1. szám alatt, a volt tűzoltószertárnál az udvarban, az alábbi időpontokban: 

2020. szeptember 21-én hétfőn: 7:30-12:00 és 14:00-18:00 óráig (eboltás napján) 

2020. szeptember 25-én, pénteken: 15:00-19:00 óráig 

2020. szeptember 26-án, szombaton: 9:00-12:00 óráig 

-Az átvétellel egyidőben történik a szolgáltató és ingatlanhasználó közötti haszonkölcsön 

szerződés aláírása. Kérjük, hogy személyazonosság igazolására alkalmas iratot hozzon 

magával. Amennyiben más ingatlanhasználó nevében jár el, egy meghatalmazást adunk a 

helyszínen, amit a szerződő féllel kitöltetve, aláírva kell visszahozni, így tudjuk az edényt 

kiadni. 

-A edényzet hazaszállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. 

-Amennyiben a fent megadott időpontok egyikén sem kerül átvételre a hulladékgyűjtő 

edény, a szolgáltató azt a Győri Sashegyi telepére szállítja, és a továbbiakban kizárólag ott 

lesz átvehető! 

 

 



Gyűjtőedények típusai, azok ürítése, használatuk: 

- A közszolgáltató a háromlakásos vagy annál kevesebb lakásból álló ingatlan 

természetes személy ingatlanhasználója részére lakásonként haszonkölcsön szerződés 

alapján az alábbi, szállítóezközéhez rendszeresített, elektronikus jeladóval felszerelt 

gyűjtőedényt biztosítja: 

a., egy 120 literes, barna fedelű edényzetet a biológiailag lebomló hulladékok 

gyűjtésére. 

b., egy 120 literes, szürke fedelű edényzetet a maradék vegyesen gyűjtött települési 

hulladék gyűjtésére. 

c., egy 240 literes edényzetet a műanyag, papír és fém csomagolási hulladék együttes 

gyűjtésére. 

A közszolgáltató 

a.,  a  b., és c., pontban foglaltak kivételével a települési hulladék elszállítását a 

vonatkozó közegészségügyi követelményeknek megfelelő gyakorisággal, 

b.,  a maradék hulladék kéthetente egy alkalommal, 

c., a műanyag, papír és fém hulladék havonta egy alkalommal 

történő elszállítását biztosítja. 

 

Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a hulladék szétválogatva a 

megfelelő edényzetbe kerüljön, ellenkező esetben a szolgáltató jogosult a 

hulladékgyűjtő edény ürítését megtagadni!!! 

Az ingatlanhasználó az ürítésre szánt gyűjtőedényt a járatnapon,  közterületen, 

közvetlenül a járat útvonala mentén, a közút forgalmát nem akadályozó módon, úgy 

helyezi el, hogy azt a közszolgáltató akadálymentesen kiüríthesse. 

 

A szolgáltatások igénybevételét segíti, így javasoljuk az alábbi linkek letöltését, használatát: 

- Play Áruházból lehet letölteni a Hulladék 112 alkalmazást 

- Tájékoztató videó ezen a linken elérhető: 

https://www.dropbox.com/s/th4afrnssmpktp3/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%

20vide%C3%B3.mp4?dl=0 

 

Az átadás-átvétellel kapcsolatos kérdéseiket telefonon, munkanapokon tehetik fel az alábbi 

telefonszámokon: 

0696/553240 

0620/2222584 

Köszönjük az együttműködésüket! 

Börcs Község Önkormányzata 
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