Miből, mennyit, mennyiért, hová és mikor?
A fenti kérdéseket gyakran teszik fel a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, illetve sokszor
várják rá a választ. Az érdeklődésre való tekintettel igyekszünk csokorba szedni, és megválaszolni azokat a
kérdéseket, amelyek a leginkább foglalkoztatják ügyfeleinket.
Zöldhulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok:
-

Hová vihető a családi házaknál, hobby kertekben keletkezett zöldhulladék, mely meghaladja a heti
házhoz menő szállítás mértékét?
 Zöldhulladékot a Társaságunk eleki úti szennyvíztelepén található komposztálótelepre
(hrsz. 0114) lehet és kell kiszállítani.

-

Mikor vihetem ki az eleki úti komposztálótelepre a zöldhulladékot?
 Hétfőtől - péntekig reggel 7 órától, délután 15 óráig, szombaton reggel 8 órától, déli 12
óráig vihető ki a zöldhulladék. Vasárnap a komposztálótelep zárva tart.

-

Mennyi zöldhulladékot, és milyen áron vihetek ki a komposztálótelepre?
 Azon lakossági ügyfeleink akik közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek
(közszolgáltatás keretein belül), azok térítés nélkül helyezhetik el a komposztálótelepen a
zöldhulladékot.
 A nem közszolgáltatás keretében kiszállított zöldhulladék esetében Társaságunk az
árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díjat, mely jelenleg 8.268.- Ft/tonna + ÁFA
(10.500.- Ft/tonna) díjat számol fel.

Kevert települési hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok:
-

Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett kevert települési hulladék?
 Kevert települési hulladékot a Társaságunk kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz.
0567/1) lehet és kell kiszállítani.

-

Mikor vihetem ki a kígyósi úti hulladékátrakó állomásra a kevert települési hulladékot?
 Munkanapokon
 április 1-től – október 31-ig, reggel 6 órától, este 18 óráig
 november 1-től – március 31-ig, reggel 6 órától, délután 16 óráig vihető ki a
kevert települési hulladék.
 Szombaton
 április 1-től – október 31-ig, reggel 8 órától, déli 18 óráig vihető ki a kevert
települési hulladék.
 november 1-től – március 31-ig reggel 8 órától, déli 12 óráig vihető ki a kevert
települési hulladék.
 Vasárnap
 A hulladékátrakó állomás zárva tart.

-

Mennyi kevert települési hulladékot, és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra?
 Lakossági ügyfeleinknek a hulladékátrakó telephelyünkre kiszállított kevert települési
hulladék után a Társaságunk árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díjat kell
megfizetniük, mely jelenleg 9.899.- Ft/tonna + ÁFA (12.572.- Ft/tonna).


Közületi ügyfeleinknek a hulladékátrakó telephelyünkre kiszállított kevert települési
hulladék után a Társaságunk árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díjat kell
megfizetniük, mely jelenleg 15.750.- Ft/tonna + ÁFA (20.003.- Ft/tonna).

Építési – bontási (inert) hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok:
-

Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett építési – bontási (inert) hulladék?
 Építési – bontási (inert) hulladékot a Társaságunk kígyósi úti hulladékátrakó állomás (hrsz.
0567/1), inert lerakó telepére lehet és kell kiszállítani.

-

Mikor vihetem ki a kígyósi úti hulladékátrakó állomás inert lerakó telepére az építési – bontási
(inert) hulladékot?
 Munkanapokon
 április 1-től – október 31-ig, reggel 6 órától, este 18 óráig

D:\ADAT\Adat2022\Propaganda\Általános tájékoztatás_2022_2.doc






-

november 1-től – március 31-ig, reggel 6 órától, délután 16 óráig vihető ki az
építési – bontási (inert) hulladék.
Szombaton
 április 1-től – október 31-ig, reggel 8 órától, déli 18 óráig vihető ki az építési –
bontási (inert) hulladék.
 november 1-től – március 31-ig, reggel 8 órától, déli 12 óráig vihető ki a
háztartási vegyes hulladék.
Vasárnap
 A hulladékátrakó állomás zárva tart.

Mennyi építési – bontási (inert) hulladékot, és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomás
inert lerakó telepére?
 Bontási hulladéknak minősülnek az alábbi anyagok:
a) betonok;
b) téglák, kövek;
c) cserepek és kerámiák;
d) föld;
e) fa-alapú építőanyagok, nádpallók;
f) nyílászárók;
g) szigetelő anyagok (azbeszt tartalmú szigetelőanyagok kivételével);
h) egyéb bontási hulladéknak minősülő anyagok.
 Az építési – bontási (inert) hulladékok után Társaságunk árképzési szabályzatában
szereplő mindenkori díjat kell megfizetni.
 Társaságunk a bontási hulladékot az alábbiak szerinti díjon veszi át:
 Beton bontási hulladék a telepre ingyen beszállítható és elhelyezhető.
 Tégla-cserép-kerámia, valamint beton-tégla-cserép-kerámia keveréke:
- lakosság részéről tonnánként
3.937 Ft + ÁFA =
5.000 Ft;
- közület részéről tonnánként
6.299 Ft + ÁFA =
8.000 Ft.
 Föld, homok, vályog:
- lakosság részéről tonnánként
3.150 Ft + ÁFA =
4.000 Ft;
- közület részéről tonnánként
5.118 Ft + ÁFA =
6.500 Ft.
 Kevert bontási hulladék (pl: földdel, homokkal kevert beton):
- lakosság részéről tonnánként
19.685 Ft + ÁFA =
25.000 Ft;
- közület részéről tonnánként
35.433 Ft + ÁFA =
45.000 Ft.
 A Bontási hulladék e)-h) pontokban felsorolt frakciók szerinti bontási
hulladékot Társaság kevert építési hulladékként veszi át, melynek kezelési
költsége az előző pontban megadott díjon kerül kiszámlázásra.
 Természetes személyek részéről 500 kg/ingatlan/év súlyhatárig az b), c), d)
pontokban felsorolt bontási hulladék (illetve azok keveréke) a telepre ingyen
beszállítható és elhelyezhető.
 Amennyiben a Társaságtól megrendelt konténerbe helyezett bontási hulladék 5 %-nál több
idegenanyagot tartalmaz (azaz a Bontási hulladék hulladék a)-h) pontokban felsorolt
frakcióktól eltérő hulladékot, pl: lomhulladékot) akkor azt Társaság kevert
lomhulladékként veszi át, melynek kezelési költsége:
- lakosság részéről tonnánként
31.496 Ft + ÁFA =
40.000 Ft;
- közület részéről tonnánként
35.433 Ft + ÁFA =
45.000 Ft.

Elektronikai hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok:
-

Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett elektronikai hulladék?
 Elektronikai hulladékot a Társaságunk kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz.
0567/1) lehet és kell kiszállítani.

-

Mikor vihetem ki a kígyósi úti hulladékátrakó állomásra az elektronikai hulladékot?
 Munkanapokon
 április 1-től – október 31-ig, reggel 6 órától, este 18 óráig
 november 1-től – március 31-ig, reggel 6 órától, délután 16 óráig vihető ki az
elektronikai hulladék.
 Szombaton
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-

április 1-től – október 31-ig, reggel 8 órától, déli 18 óráig vihető ki az elektronikai
hulladék.
 november 1-től – március 31-ig, reggel 8 órától, déli 12 óráig vihető ki a
háztartási vegyes hulladék.
Vasárnap
 A hulladékátrakó állomás zárva tart.

Mennyi elektronikai hulladékot és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra?
 Bontatlan (nem szétszedett) elektronikai hulladék ingyen beszállítható
elhelyezhető.


és

Bontott (szétszedett), alkatrészeitől megfosztott elektromos hulladék a telepen nem
helyezhető el.

Gumi hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok:
-

Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett gumi hulladék?
 Gumi hulladékot a Társaságunk kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz. 0567/1) lehet
és kell kiszállítani.

-

Mikor vihetem ki a kígyósi úti hulladékátrakó állomásra a gumi hulladékot?
 Munkanapokon
 április 1-től – október 31-ig, reggel 6 órától, este 18 óráig
 november 1-től – március 31-ig, reggel 6 órától, délután 16 óráig vihető ki az
elektronikai hulladék.
 Szombaton
 április 1-től – október 31-ig, reggel 8 órától, déli 18 óráig vihető ki az elektronikai
hulladék.
 november 1-től – március 31-ig, reggel 8 órától, déli 12 óráig vihető ki a
háztartási vegyes hulladék.
 Vasárnap
 A hulladékátrakó állomás zárva tart.

-

Mennyi gumi hulladékot és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra?
 A lakosság részéről a gumi hulladék 4 db/év, illetve 21’-ig ingyen beszállítható és
elhelyezhető. A limitált mennyiség és méret felett a gumi hulladék után a Társaságunk
árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díjat kell megfizetni, mely jelenleg 51.181
Ft/tonna + ÁFA (65.000 Ft/tonna).
 Közületek részéről a kiszállított gumi hulladék után a Társaságunk árképzési
szabályzatában szereplő mindenkori díjat kell megfizetni, mely jelenleg 51.181 Ft/tonna +
ÁFA (65.000 Ft/tonna).
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