
ÜRÖM  HULLADÉKGYŰJTÉSI  TÁJÉKOZT ATÓ J A 
 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Üröm településen közbeszerzési pályázat nyerteseként 2014. július 03-tól továbbra is a  
Zöld Bicske Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást az alábbi változtatásokkal. 

 

HÁZTARTÁSI (KOMMUNÁLIS) HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
A kommunális hulladékszállítás rendje nem változik. A továbbiakban is csütörtökön történik a 

hulladékszállítás (kukák ürítése) a településen.  
A mellékelt hulladékszállítási szerződés egyik aláírt példányát. 2014. július 14-ig személyesen 
kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a 
Közszolgáltató központi címére (Zöld Bicske Nonprofit Kft., 2060 Bicske, Csákvári út 45.) 

elküldeni. A Közszolgáltatóhoz eljuttatott szerződések alapján a szolgáltatás igénybevételét jelző 
matricát postai úton már megküldtük a második negyedéves számlával. A matricát kérjük, hogy 
szíveskedjenek felragasztani a kukájukra. 2014. július 14-től már csak a matricával rendelkező 
kukákat ürítjük. A szerződött lakossági partnereinknek a szerződött mennyiségnek megfelelő 
méretű edényzettel kell rendelkezniük, ellenkező esetben a hulladék nem kerül elszállításra.  
A szerződött – a kiragasztott matricán látható – mennyiségen felüli többlethulladékot kizárólag 
cégfeliratos zsákban szállítjuk el, mely térítés ellenében beszerezhető a zsákárusító helyeken.  
 
Szolgáltatás díja 2014-ben: 

SZERZŐDHETŐ EDÉNY    

MÉRET 
Heti egyszeri ürítés 

EDÉNYZET 

EGYSZERI 

ÜRÍTÉSI DÍJA 

(bruttó) 

EDÉNYZET 

NEGYEDÉVES ÜRÍTÉSI 

DÍJA(bruttó) 

EDÉNYZET ÉVES 

ÜRÍTÉSI 

DÍJA (bruttó) 

60 literes edény 438,- 5 696,- 22 784,- 

110/120 literes edény 489,- 6 356,- 25 425,- 

240 literes edény 850,- 11 045,- 44 181,- 

Az ünnepnapokat érintő módosítások az alábbiak: 
Ünnepnapokkal kapcsolatos változásokat a hulladéknaptár tartalmazza. 
 

VÁLTOZÁS!     SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS  
A haszonanyag begyűjtése továbbra is havi rendszerességgel történik. VÁLTOZÁS, hogy ezt 
követően szerda helyett minden hónap első KEDDJÉN papír, minden hónap utolsó KEDDJÉN 
műanyag hulladék begyűjtésre kerül sor, reggel 6:00 órától. Az első változással érintett gyűjtési 
nap: július 29. (Kedd) szelektív műanyag hulladék begyűjtése!  

A pontos gyűjtési időpontokat, és az ünnepnapok miatti változásokat a hulladéknaptár tartalmazza. 
A lakosság bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a lakóingatlanok elé a következő csomagolási 
hulladékokat: 
Műanyaghulladék: az ásványvizes és üdítős palackok, fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, 

reklámtáskák, zacskók, a kozmetikai, illetve tisztítószerek flakonjai, valamint a kiöblített joghurtos-
tejfölös poharak. 
Fémhulladék: alumínium italdobozok lapítva, alumínium fólia és tálca tisztán, elmosott 

konzervdobozok és egyéb fém élelmiszer-csomagolások 
 Italos-kartondoboz: tejes és gyümölcsleves többrétegű kartondobozok tisztán, lapítva 

Fontos, hogy a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapossuk, mert így több fér el belőlük a 
zsákban, és könnyebben tárolható, szállítható.  
Kérjük, üveget ne tegyen a zsákba, mert ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot, és balesetet 
okozhat!  
A részletes gyűjtési útmutató elérhető honlapunkon is: www.zoldbicske.hu. 
Kérjük a zsákokat alaposan bekötni!  

A papírhulladékot kötegelve, illetve kartondobozokban, átkötve kérjük kihelyezni az ingatlan elé!   

A gyűjtésre átadható papírhulladék fajták: (Külön, Elkülönítetten kihelyezve!)papír kartondobozok 

(lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, füzet, könyv,írógéppapír, papírzacskó. 
Eső esetén megengedett a papírhulladék műanyag bevásárlótáskában történő kihelyezése. 
A megtelt zsákokat és a papírhulladékot kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6.00 óráig 
kihelyezni az ingatlanok elé!  
Későbbi időpontban kihelyezett hulladékért nem mennek vissza munkatársaink!  
Az idegen anyagot tartalmazó zsákokat a gyűjtőjárat munkatársai nem szállítják el! 
 

RUGALMAS ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS 
2014. július 03-tól rugalmas zöldhulladék elszállítási lehetőséget biztosítunk. Ennek során a 
lakosok - a lomtalanításhoz hasonlóan - telefonon (ügyfélszolgálati időben: H-SZ-P: 8:00-16:00 
22/350-111), vagy elektronikusan (info@zoldbicske.hu) jelezhetik szállítási igényüket. A 
hulladéknaptárban feltüntetett szállítási napokra rendelve az elszállítást. Az elszállítási igényt a 
kívánt szállítási napot megelőzően min. egy héttel kell megtenniük. A kihelyezéshez szükséges 
zsákok megvásárolhatók az alábbi zsákárusító helyeken. Ára: bruttó 300,- Ft/db.  

A zöldhulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott cégfeliratos zöldhulladékos 
gyűjtőzsákban szállítjuk el! 

RUGALMAS LOMTALANÍTÁS 
Az érvényben lévő szolgáltatási szerződésük szerint évente egyszer szállítjuk el a háztartásokban 
keletkező lomokat (maximum 3m

3
/alkalom/háztartás). 

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen keletkezett lakossági hulladék, amely 
mérete, vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el a mindennap használt gyűjtőedényben 
(kukában). A rugalmas lomtalanítás során: 
- a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető 

valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára) a március 15. 
és október 30. közötti időszakban; 

- időpontot kérhet a 22/350-111–es telefonszámon, legalább egy héttel a kívánt időpont előtt; 

- csak a szerződött, díjhátralékkal nem rendelkezők vehetik igénybe a lomtalanítási 
szolgáltatásunkat.  

Lomtalanításkor nem szállítjuk el az alábbi hulladékokat: 

- Veszélyes hulladékokat: (festék- és lakkhulladékokat, oldószereket, hígítókat, 
vegyszermaradékokat, növényvédő szereket, azok flakonjait, fáradt olajokat, hajtógázas szóró 
palackokat, akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, izzókat, irodatechnikai hulladékokat. 
- Elektronikai hulladékot (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütő, stb 
- Építési hulladékokat, többlet kommunális hulladékot, autó alkatrészeket, sík üveget. 

A lomtalanításhoz nem biztosítunk konténert! 
 

TÖBBLET- ÉS ZÖLDHULLADÉKHOZ ZSÁKÁRUSÍTÓ HELYEK: 
Többlethulladékos zsák ára: 60 literes bruttó 229,- Ft/db, 120 literes bruttó 457,- Ft/db. 
Zöldhulladékos zsák ára: bruttó 300,- Ft/db 

A lakosok igény szerint egész évben az alábbi kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak 
többlethulladékos, és zöldhulladékos zsákokat: 

CBA Üröm Center  2096 Üröm, Dózsa György u. 

Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. 

Pilisszentiváni telephely: 2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2. Laki Kft. 

telephelyén Ügyfélfogadás: Kedd, Szerda: 8:00 – 14:00; Tel.: 26/330-244 

 

http://www.zoldbicske.hu/
mailto:info@zoldbicske.hu

