
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

A község hulladékgazdálkodási rendje 2017. év második felében az alábbiak szerint alakul: 

1. NORMÁL (vegyes, kommunális hulladékgyűjtés, régi ZÖLD, sorszámozott Dél-Kom címkével ellátott 

kuka – vagy ha nem rendelkezik ZÖLD kukával, akkor FEKETE, sorszámozott Dél-Kom címkével 

ellátott kuka) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI: 

.MINDEN HÉTEN SZERDAI NAPON. A REGGELI ÓRÁKTÓL. 

Kérjük, ebbe a kukába csak azt a vegyes hulladékot rakják ki, amit nem tudnak szelektálva gyűjteni 

vagy komposztálni! A környezetvédelmi szempontokon kívül az kommunális, vegyes hulladék 

mennyisége növelheti az elszállítás költségét! 

Információ, igénybejelentés, panasz: 

Dél-Kom Nonprofit Kft., tel.: 72/502-101, 72/502-111, ingyenes zöld szám: 80/200-590. 

 

2. KOMPOSZTÁLÁS 

Kérjük, törekedjenek az élelmiszerjellegű, kerti és konyhai hulladékok komposztálására! 

Térítés ellenében újragyártjuk a komposztáló ládákat. Komposztálni minden nap lehet. 

 

3. A SZELEKTÍV (BARNA és KÉK kukák) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSI IDŐPONTJAI 

MEGVÁLTOTAK 2017. JÚLIUS 1-JÉTŐL! A DÉL-KOM KFT. TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT AZ ELSZÁLLÍTÁS 

.MINDEN HÓNAP NEGYEDIK CSÜTÖRTÖKÉN. TÖRTÉNIK: 

JÚLIUS 27.; AUGUSZTUS 24.; SZEPTEMBER 28.; OKTÓBER 26.; NOVEMBER 23.; DECEMBER 28. 

A két edénybe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot – az üvegen kívül –, ami 

hasznosítható, úgymint az üdítős/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl.: tusfürdő, 

öblítő, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag 

kupakokat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, 

telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat, használt füzeteket, papír 

tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a 

konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is. 

Kérjük, kizárólag csak a felsorolt hulladékfajtákat tegyék a BARNA és a KÉK edényekbe! 

Településszerte elérhetők a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. Kérjük, a MŰANYAG, a PAPÍR és az 

ÜVEG hulladékokon kívül ne helyezzenek ki a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre más típusú 

hulladékot! A közterület felügyelő ellenőrzése alapján bírságot fizet a szabálytalan elhelyező! 

A kommunális és a szelektív hulladékok elszállításának rendjét a Dél-Kom Nonprofit Kft. szervezi, 

a változtatás jogát fenntartja. 

 

4. ŐSZI LOMTALANÍTÁS 

Az őszi lomtalanítási akció időpontjáról külön szórólapon fogjuk tájékoztatni a lakosságot. 

 

5. FŰTŐBERENDEZÉSEK HASZNÁLATA 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fűtőberendezésben nem oda való anyagot, pl.: 

műanyag, ruhanemű, cipő, bőrhulladék, textilhulladék, stb. égetni szigorúan tilos! A hatósági 

kéményvizsgálat (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) során kimutatható veszélyes anyag esetén a 

bírság mellett a teljes kéményrendszert is újraépíttethetik! Ellenőrzések várhatók! 

 



6. NYÍLT TÉRI ÉGETÉS, TŰZGYÚJTÁS 

.JELENLEG ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN!. 

Ha a tilalmat feloldják* (kérjük, kísérje figyelemmel a híradásokat, vagy keresse a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot), 2017. évben januártól áprilisig és szeptembertől decemberig 

.A HÓNAP ELSŐ ÉS HARMADIK PÉNTEKÉN. 8-17 óra között, szélmentes időben lehet 

avart és kerti hulladékot nyílt téren, a község belterületén égetni. Az égetés legfeljebb 30 percig 

tarthat, a tartós füstölés nem megengedett. Fentiek betartása mellett az év hátralévő részén az 

alábbi napokon engedélyezett az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése: 

SZEPTEMBER 1., 15.; OKTÓBER 6., 20.; NOVEMBER 3., 17.; DECEMBER 1., 15. 

Egyéb időpontokban, különös tekintettel májusra és a nyári hónapokra a nyílt téri égetés 

hatóságilag tilos, melynek betartását a közterület felügyelő, és esetenként a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság ellenőrzi, és szabálytalanság esetén pénzbírságot szab ki! 

HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSE EGÉSZ ÉVBEN TILOS!  

Külterületen minden esetben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell nyílt téri 

égetéshez engedélyt kérni. Tel.: 72/587-190. 

  

NAPTÁR 

2017 hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat/vasárnap 

július 
   05   12   19   26 . 

   kommunális 
 27 . 
   szelektív 

  

augusztus 
   02   09   16   23   30 . 

   kommunális 
 24 . 
   szelektív 

  

szeptember 
   06   13   20   27 . 

   kommunális 
 28 . 
   szelektív 

 01   15 . 
   égetés* 

 

október 
   04   11   18   25 . 

   kommunális 
 26 . 
   szelektív 

 06   20 . 
   égetés* 

 

november 
   01   08   15   22   29 . 

   kommunális 
 23 . 
   szelektív 

 03   17 . 
   égetés* 

 

december 
   06   13   20   27 . 

   kommunális 
 28 . 
   szelektív 

 01   15 . 
   égetés* 

 

2018 (terv) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat/vasárnap 

január 
   03   10   17   24   31 . 

   kommunális 
 25 . 
   szelektív 

 05   19 . 
   égetés* 

 

február 
   07   14   21   28 . 

   kommunális 
 22 . 
   szelektív 

 02   16 . 
   égetés* 

 

március 
   07   14   21   28 . 

   kommunális 
 22 . 
   szelektív 

 02   16 . 
   égetés* 

 

április 
   04   11   18   25 . 

   kommunális 
 26 . 
   szelektív 

 06   20 . 
   égetés* 

 

május 
   02   09   16   23   30 . 

   kommunális 
 24 . 
   szelektív 

  

június 
   06   13   20   27 . 

   kommunális 
 28 . 
   szelektív 

  

 

Magyarszék, 2017. július 11. 


