
TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS KEZELÉSRŐL 

 

Hajós Város Önkormányzata 

Településünkön a előfizetői szerződéssel rendelkező háztartásoktól a hulladék elszállítása (fekete 

hulladékgyűjtő) évek óta a szokásos módon minden héten, pénteken történik. 

Aki előfizetői szerződéssel rendelkezik évente kétszer jogosult ingyenes egyedi lomtalanítás kérésére is. 

Lomtalanítási igényt a +36 79/524-821- es telefonszámon, vagy e-mailen (fbhnpkft@fbhnpkft.hu) 

jelenthetnek be, ahol az ezzel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak. Nagyobb mennyiségű hulladék 

esetén konténer megrendelésére lehet szükség, melyet szintén a fenti elérhetőségeken intézhetnek díj 

ellenében. 

Szelektív hulladékgyűjtés: Sárga fedelű hulladékgyűjtő edénybe gyűjthető hulladék elszállítása minden 

második héten, pénteken történik. Ide a következő hulladékok kerülhetnek: műanyag (pl. PET palack, öblített 

tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok), papír (pl. újságpapír, 

szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír), fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, 

boros-, sörösüveg), fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz) 

Zöldhulladék gyűjtése: A Sallai utca végén lévő zöldhulladék- lerakó megszüntetésre került, a kamerával 

megfigyelt területen a hulladéklerakás TILOS! A nyesedék, gallyak és egyéb zöldhulladék kötegelve, vagy az 

erre a célra rendszeresített lebomló áttetsző zsákokban történhet. A zsákok elszállítása az alábbi naptár 

szerint történik.    Zöldjárat naptár 2017-2018 

Hónap Július Augusztus Szept Október Novemb. Decemb. Január Február Március Április 

Begyűjtési nap 28 25 22 20 17 15 12 9 9  6 

 

Egy alkalommal több zsákot is ki lehet helyezni, mennyiségre vonatkozó korlát nincsen. A szolgáltató az 

elszállított zsákok számával megegyező mennyiségű üres zsákot hagy a helyszínen. Zsákok az önkormányzati 

hivatalban térítésmentesen kérhetők. A zsákokba nem gyűjthető zöldhulladékot, faágakat komposztálással, 

vagy égetéssel lehet megsemmisíteni, melyre a 4/2014. ( IV.29.)  A tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék 

égetéséről szóló önkormányzati rendelet ad lehetőséget. 

A rendelet értelmében nyílttéri égetésre belterületen egész évben –kivéve a tűzgyújtási tilalom időszakát- 

lehetőség van minden nap 6.00 – 20.00 óráig. Az égetést körültekintően kell végezni. Külterületen történő 

égetést kizárólag tűzvédelmi hatóság (Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége) engedélyével lehet végezni.  

Az előfizetői szerződéssel nem rendelkező lakosok hulladékgyűjtése a Hajósszolg Kft.-től vásárolható zöld 

színű zsákok (500,- Ft/zsák) igénybevételével oldható meg. 

Az üveg gyűjtésére alkalmas szigetek az önkormányzati hivatal udvarában találhatók. Az üveghulladék 

elhelyezésére minden munkanap az önkormányzati hivatal nyitva tartásának ideje alatt van lehetőség. 

Az elektronikai hulladékgyűjtés lehetőségét Önkormányzatunk minden évben egyszer biztosítja. Az idei 

évben július 24-28-ig az önkormányzati hivatal udvarában található konténerbe tehetik le az elektronikai 

hulladékokat. 

A használt elemek gyűjtésére az önkormányzati hivatalban, az általános iskolában, egészségházban és egyes 

üzletekben elhelyezett elemgyűjtő edényzetek szolgálnak. 


