
Tájékoztató a hulladékkezelésről 
 
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2011-től új díjakkal számol mind a 112 településen.  
 
1.) Rendelkezésre állási díj: 880 Ft/hó 
2.) Bio hulladék kuka (barna fedelű) 474 Ft/ürítés 
3.) Maradék hulladék kuka (szürke fedelű) 541 Ft/ürítés 
 
2011. január 01-től településünkön ezeket a  díjtételeket alkalmazzák.  
 
A rohanó, fejlődő világ újabb kihívás elé állított bennünket. Ez a 
hulladékkezelés (szemét) bevezetése terén is érzékelhető. Nem is olyan 
rég még vezetékes ivóvízről, telefonról, szennyvíz kezelésről, 
kábeltévéről és internetről álmodoztunk. Mára ezek már működnek. A 
hulladékkezelés a kezdetekben a Csomba-gödörtől a Homokgödrön és a 
Homokbödögei téglagyári lerakón keresztül végül is Győr-Sashegyi 
Lerakó állomásig vezetett. Az út nem volt egyenes, de mindig 
fejlődtünk. Mára elérkeztünk oda, hogy szemetünket (amely hirtelen 
sok és sokfajta is lett) a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
kezeljük, helyezzük el. Mint mindennek ennek is ára van. Tudom, a 
háztartásokban, családokban a pénz egyre kevesebb és mindenki ott 
spórol, ahol tud. 
A rendelkezésre állási díjat minden lakott ingatlan után meg kell fizetni 
havonta egységesen független attól, hogy barna és szürke fedelű 
gyűjtőedény vagy csak szürke fedelű edény van a háztartásban. Tehát 
az a hír, hogy aki a barna fedelű leadja, kevesebbet fizet, nem igaz! Én 
azt javaslom, hogy tartsák meg a barna fedelűt is, és ha szükség van rá, 
akkor használhatjuk, fizetni érte csak ürítéskor kell. Ha azonban valaki 
úgy gondolja, hogy nem őrizgeti, a szolgáltatónál be lehet jelenteni és 
elszállítják, illetve el kell vinni a hulladékudvarba Ugodra.  
2011. január 1-től az ürítések száma alapján történik a számlázás. Ha pl. 
egy szürke fedelű kuka ürítése történik havonta, akkor 880 Ft +541 
Ft=1421 Ft-ot kell fizetni. Ha az adott hónapban nem teszünk ki kukát, 

akkor csak 880 Ft rendelkezésre állást kell fizetni. Mit is tegyünk, 
hogyan tudjuk csökkenteni a kiadásainkat? Nem úgy, hogy kivisszük az 
út menti árkokba, az erdőkbe, vagy esetleg valaki földjére. A 
hulladékkezelési rendszerben kiépítésre kerültek úgynevezett 
hulladékgyűjtő udvarok és szigetek ahol szelektíven elhelyezhetők a 
hulladékaink térítésmentesen. Meg kell tanulnunk a hulladékaink 
elhelyezésének kezelését!  
Bio hulladék = biológiailag lebontható hulladék. Ezt nem kell 
magyarázni faluhelyen, hogy mi a teendő. Magunk komposztáljuk, és a 
komposztott hasznosítjuk kiskertjeinkben. 
Maradék hulladék: a biológiailag lebontható hulladék elkülönített 
gyűjtése után visszamaradó, a szelektív gyűjtőszigeten elhelyezhető 
csomagolóanyagokat, illetve a hulladékudvarban leadható hulladékot 
nem tartalmazó, települési szilárd hulladék. 
Azt gondolom, hogy megfelelő otthoni szelektálással egy átlag 4 fős 
családban a havi 1 ürítés elégséges. Figyelem! Mindig tele kukát 
tegyünk ki! Ha félig tesszük ki, akkor is egészet kell fizetni. A 
tájékoztatóm végén a 2011. évi I. negyedéves szállítási időpontokat, a 
következő számainkban pedig mindig a következő negyedév időpontjait 
közöljük, hogy nyomon követhető legyen a szállítások időpontja. 
Hulladékgyűjt ő sziget ( ÁFÉSZ bolt mögött) 
A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, 
üveg és fém – elsősorban csomagolási – hulladékok az egyes 
edényeken elhelyezett feliratoknak megfelelően. 
 
Nagyon fontos, hogy a műanyag palackokat összelapítva, a 
kartonpapírokat pedig kisebb darabokra kell tépni bedobás előtt, így 
sokkal több elfér a gyűjtőedényekbe! Vannak olyan termékek – pl.: 
gyümölcslé, tej – amelynek csomagolását nehezen lehet a korábban 
említett hulladékfajták közé besorolni. Ezen italos kartondobozok több 
különböző anyag rétegeiből készülnek. Ezeket a dobozokat a 
papírgyűjtő edénybe kérjük tenni. 
Ha a gyűjtőedények a rendes, rendszeres ürítés ellenére megtelnek az 
ingyenesen hívható 06-80-911-026 számon bejelenthetők. 



Hulladékudvar: Településünk az Ugodon kialakított hulladékudvarhoz 
tartozik. A hulladékudvar Ugodon a volt Tsz teleppel szemben, a vasút 
mellett található. 
A hulladékudvar nyitva tartása:  

 Csütörtök 8.00 -16.00 
 Szombat 12.30 – 16.00 
 

A hulladékudvarba szállítható hulladékfajták: 
1.)  Lom                 2.)  Nyesedék              
3.)Elektronikai Hulladék     4.)Műanyag hulladék 
5.) Papír      6.)Gumi    
7.) Veszélyes hulladék        8.)Fém 
9.) Textil      10.) Üveg     
11.) Építési törmelék 
 

A hulladékudvarban kötelező a hulladékok szelektív módon történő 
elhelyezése! 
Figyelem: Fontos! A hulladékudvarokban a hulladékot azon személyek 
helyezhetik el, akik hulladékgyűjtési számlával és lakcímkártyával 
igazolják jogosultságukat a helyszínen. 
A hulladékudvarban az inert hulladék (beton, tégla, cserép, kerámia) 
havonta 1 m3, de legfeljebb évente 3 m3 mennyiségben helyezhető el. 
Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladékudvarban a 
lomtalanítási hulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém hulladék, a 
textil hulladék és a fás szárú kerti nyesedék. 
A veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg 
mennyiségben, de évente legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők 
el az elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, festékes és 
vegyszeres göngyölegek. 
Használt étolaj- és zsír hulladék a hulladékudvarban alkalmanként 5 
liter, de évente legfeljebb összesen 60 l mennyiségben helyezhető el. 
A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj, alkalmanként 4 liter, de 
évente legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladék udvarban. 
 

A szolgáltató elérhetősége: Győr-Szol Zrt.  
 9023 Győr, Kálvária u. 4-10. 
 Tel.:96/516-600 
E-mail: ugyfelszolgalat@gyorszol.hu 
 
Szürkefedelű edények szállítási időpontjai: 2011. I. negyedév 
 
Január 19.;                Február 02.;                Február 16.;           
Március 02.;              Március 16.;                Március 30.;            
Április 13.;                Április 27. 
 
A fenti napon szállítják a maradék hulladékokat tartalmazó 
edényeket. Reggel 06.00 órára a szállítandó edényeket ki kell tenni! 
Remélem tájékoztatómmal a hulladékkezelés változásaiban 
segítségükre tudtam lenni! 
 
      Fodor Béla 
      polgármester 
 
2010. december 15. Képviselő-testületi ülés 
 
2010. december 15-i ülésen a képviselő testület megtárgyalta 
és elfogadta a falu 2010. évi ¾ éves költségvetési 
beszámolóját valamint a 2011. évi költségvetési koncepciót.  
A Pápai Vízmű igazgatóságának előterjesztése alapján 
megállapításra kerültek a 2011. január 1-től érvényes víz-, és 
csatornadíjak: 
 
Vízdíj : 252Ft/m3        Csatornadíj: 218 Ft/m3 
 
 
    
 


