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K Ö Z L E M É N Y 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

A Közszolgáltató a kommunális hulladékot kizárólag 

 - az ingatlantulajdonos által biztosított 1 db szabvány 120 l-es gyűjtőedényből, vagy 

 - a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésben rögzített űrtartalmú és darabszámú 

szabvány gyűjtőedényből, illetve a szabvány gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű 

hulladék esetén 

 - a Társaságunk emblémájával ellátott, Társaságunktól megvásárolható szürke 

hulladékgyűjtő zsákból szállítjuk el. 

 

Egyéb, a lakosság által gyűjtőedénynek használt hordóból, dobozból, zsákokból, valamint a 

Társaságunk által a papír-és műanyag hulladék gyűjtésére kiosztott zsákokból nem szállítjuk 

el a kommunális hulladékot! 

 

Nem szállítja el továbbá a hulladékot a Közszolgáltató abban az esetben sem, ha a 

hulladékgyűjtő edény szemmel láthatóan rossz állapotban van, ugyanis akkor fennáll annak a 

veszélye, hogy a gyűjtőedény az ürítés közben – de valójában a Közszolgáltató 

munkavállalóinak munkavégzésétől függetlenül – megrongálódik. 

 

Fenti intézkedéseinkkel az ingatlantulajdonosok jogszabályban leírt kötelezettségeit 

szeretnénk érvényre juttatni, ezáltal a közszolgáltatás minőségén szeretnénk javítani. 

 

A gyűjtőedények megvásárolhatók műanyagipari termékeket árusító kereskedelmi 

egységekben, illetve a  

 - Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz., a 

 - Nagyecsed Hulladékkezelő Központ, és a  

 - Kisvárda Hulladékkezelő Központ telephelyen. 

 

Továbbá igény esetén lehetőséget tudunk biztosítani egyéb, Társaságunktól történő 

gyűjtőedény beszerzésére is az alábbiak szerint:  

 

1. Társaságunk telephelyein az ingatlan tulajdonosa megvásárolhatja a 120 l-es használt 

vagy új hulladékgyűjtő kukát. 

Értékesítési ár:  

- Új edény esetén: 

o 120 l-es bruttó 8.950 Ft/db, 

- Használt (újszerű állapotban lévő) edény esetén: 

o 120 l-es bruttó 7.000 Ft/db. 

 

2. Társaságunk az Önökkel előre egyeztetett helyszínre és időpontban kiszállítja a 

használt vagy új hulladékgyűjtő kukákat, és a lakos ott készpénzben megvásárolhatja: 
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Értékesítési ár: 

- Új edény esetén: 

o 120 l-es bruttó 10.000 Ft/db, 

- Használt (újszerű állapotban lévő) edény esetén: 

o 120 l-es bruttó 8.000 Ft/db. 

 

3. Társaságunk az Önkormányzat által előre meghatározott darabszámú gyűjtőedényt 

bizományos értékesítésre átad Önöknek, melyeket saját hatáskörben megállapított 

eladási áron és finanszírozási formában értékesítenek. Az elszámolás alapja 

gyűjtőedény méretének változtatása esetén a szerződésmódosításokkal alátámasztott 

gyűjtőedény értékesítés, valamint a havonta elkészítendő készletjelentés. 

 

Átadási ár: 

- Új edény esetén: 

o 120 l-es bruttó 8.500 Ft/db, 

- Használt (újszerű állapotban lévő) edény esetén: 

o 120 l-es bruttó 6.700 Ft/db. 


