
Tisztelt Lakosok!
Üröm Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított a települési szilárd kommunális hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatási feladatok ellátására, melynek a nyertese a Depónia Nonprofit Kft. lett. Társaságunk 
2019. július 1. napjától 5 éven keresztül látja majd el a közszolgáltatást Üröm község közigazgatási területén. 
Cégünk rendelkezik minden szakhatósági engedéllyel, Regionális Hulladékkezelõ Telepet üzemeltet, és 66 te-
lepülésen, több mint 330 000 embernek biztosítja a közszolgáltatás ellátását. A hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

l  A települési szilárd hulladék (kommunális hulladék) szállításának napjai:
 Hétfõ – Fõ utca és az attól északra esõ terület 
 Kedd – Fõ utca és a Dózsa György utca és Ürömi utca által határolt terület 
 Szerda – Dózsa György utca, Ürömi utca és a tõle nyugatra esõ terület 
  Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott szabványos edény ûrméretének és darabszámának megfelelõ 

edényazonosító matricát (amelyet száraz idõben, frissen tisztított, szárazra, pormentesre törölt hulladékgyûjtõ edény oldalára kérünk felragaszta-
ni jól látható helyre) és hulladéknaptárat küldünk. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az in-
gatlantulajdonos, aki nem rendelkezik matricával, a nyilvántartásunkban nem szerepel, ennek következtében nem fizet díjat, az mielõbb szíveskedjen 
szerzõdéskötés céljából társaságunkat megkeresni, mert elõzõek hiányában a késõbbiekben nem kerül elszállításra a hulladéka.

 
l  A nyilvántartásunkban szereplõ lakosoknak díjmentesen 7 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatunk el az 

edényazonosító matricával, mely a 2019. évben használható fel a meghirdetett gyûjtési napokon júliustól novemberig. Azokat az elszállításra vonatko-
zó szabályok szerint kérjük alkalmazni (110 literes áttetszõ zsákra vagy 50x70 cm-es kötegre kell felragasztani és a megfelelõ gyûjtési napon kihe-
lyezni). Az ettõl eltérõ módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra!

 Gyûjtési idõpontok:
  Dózsa György u. – Ürömi u. – Budakalászi u. és a tõlük nyugatra esõ terület: július 11. és 25., augusztus 8. és 22., 

szeptember 5., október 3. és november 14.  
  Dózsa György  – Ürömi – Budakalászi utcáktól keletre esõ terület: július 12. és 26., augusztus 9. és 23.,szeptem-

ber 6., október 4. és november 15.
l  Amennyiben a díjmentes zöldhulladék matrica nem elegendõ, illetve a települési szilárd hulladéká-

nak alkalmanként nem elegendõ az edényzetének a mérete, akkor további zöldhulladék elszállítására feljogosító 
matrica és a többlethulladék gyûjtésére szolgáló zsák ügyfélszolgálatainkon, illetve a kijelölt helyeken vásárolható. 
A díj ellenében megvásárolható zöldhulladék matrica felhasználása a 2. pontban leírtak szerint történik, illetve 
a többlethulladék gyûjtésére szolgáló zsák pedig a hulladékgyûjtõ edény mellõl kerül elszállításra.
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l  Házhoz menõ szelektív gyûjtésI idõpontok:
  Dózsa György u. – Ürömi u. – Budakalászi u. és a tõlük nyugatra esõ terület: július 4. és 18., augusztus 1., 15. és 29., szeptember 12. és 26., októ-

ber 10., és 24., november 7. és 21., december 5. és 19.
  Dózsa György – Ürömi – Budakalászi utcáktól keletre esõ terület: július 5. és 19., augusztus 2., 16. és 30., szeptember 13. és 27., október 11. és 

25., november 8. és 22., december 6. és 20.
  Mûanyaghulladék gyûjtése (áttetszõ zsákban, amit a lakók biztosítanak, késõbbiekben a Közszolgáltató által térítésmentesen használatra biztosított, 

szürkétõl eltérõ színnel jelölt 120 literes edényben)
 A zsákban/edényben kizárólag az alább felsorolt szennyezõdésmentes csomagolási hulladékokat szíveskedjen gyûjteni:
Ø  Mûanyag üdítõs, ásványvizes (PET) palackok 
Ø  Mûanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok
Ø  Többrétegû italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok
Ø  Fém italos (üdítõs, sörös), ill. konzerves dobozok
Ø  Papírhulladék gyûjtése (kötegelve) Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a mûanyagos gyûjtõzsák mellé helyez-

zék, lehetõleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
Ø  Újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
Ø  A mûanyag/fém- és papírhulladék elszállítása ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. 

l  Üveghulladék: negyedéves gyakorisággal, házhoz menõ jelleggel kerül sor a gyûjtésére az elõre meghirdetett idõpontokban. A tiszta csomagolá-
si öblösüvegeket, minden felhasználó áttetszõ zsákban helyezheti ki az ingatlana elé jól látható és megközelíthetõ helyre.

	  Gyûjtési idõpontok: 2019. augusztus 26. és november 25.

l   Lomtalanítás:
  A lomtalanítást igénybevevõ ingatlanhasználó által a Közszolgáltatóval elõre egyeztetett napon (évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, ház-

hoz menõ jelleggel történik március 1 – október 31. között. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely leg-
feljebb 3 m3 lehet. A szolgáltatást azon lakossági ügyfelek vehetik igénybe, akik a hulladékszállítási közszolgáltatásba be vannak kapcsolva és fizetik 
annak díját, díjhátralékkal nem rendelkeznek. 

l  Lakossági elektronikai és veszélyes hulladék: 
 November hónapban a késõbbiekben meghirdetett idõpontban és helyszínen kerül lebonyolításra.  

Amennyiben kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban (gyûjtési napok, az edény ûrméretével nem egyezõ matrica, nem szabványos edény, 
felhasználó vagy felhasználási cím változása stb.) kérjük, hogy elérhetõségeinken jelezze felénk. 

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon:  06-22/507-419
E-mail:  ugyfel@deponia.hu
Honlap: www.deponia.hu

Köszönjük együttmûködését!
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