
Kisújszállási tájékoztató a hulladékgyűjtő edények osztásáról! 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató és az alvállalkozója megkezdték a szelektív gyűjtéshez 

használható merevfalú kukaedények átadását Kisújszálláson. Ennek kapcsán felmerülnek 

kérdések a lakosságban, amelyeket próbálunk ebben a kis tájékoztatóban röviden összefoglalni 

és megválaszolni: 

o Rendelkezésre áll elegendő számú sárga és zöld színű kukaedény, mindenkinek jut, aki 

jogosan igényli azt. Ez azt jelenti, hogy akinek a vegyes hulladékos kukaedénye rendelkezik 

chippel, benne van a közszolgáltató rendszerébe, az jogosan igényelhet az elkülönített 

hulladékgyűjtéshez használható edényeket. 

o Minden háztartásba csak egy darab sárga és egy darab zöld edényt tudunk biztosítani. 

o Az edények használata mellett marad a sárga zsák használata is, ahol az indokolt, de nem 

titkolt szándéka a szolgáltatónak ezen zsákok számának a csökkentése, hiszen ez 

környezetvédelmi és egyben gazdasági érdek is. Ezeknek a zsákoknak a beszerzése nagyon 

komoly terhet ró (és egyre nagyobbat) a szolgáltatóra, az előállításuk a környezetünkre, és 

azok gyakorlatilag azonnal hulladékká válnak. Újrahasználati értékük alacsony, a 

környezetbe jutó degradálódó műanyagok (mikroműanyagok) jelentős környezeti 

szennyezést és veszélyt okoznak. 

o A zsáktartó rendszer tovább használható, nincs információnk arról, hogy ezeket az 

önkormányzat vissza kívánná kérni a lakosságtól. 

o A sárga színű edényt azoknak a hulladékfajtáknak a gyűjtésére kell használni, amelyek 

gyűjtésére a sárga zsákot használták. Ezeknek az edényeknek az ürítése a szelektív gyűjtési 

időpontokban történik.  

o A zöld színű edényeket kizárólag a csomagolás üvegek, (öblös üvegek: italos üvegek, 

befőttes üvegek) gyűjtésére kell használni. Ezeknek az edényeknek az ürítési időpontját 

még a továbbiakban hirdetni fogjuk. A terveink szerint havonta egy alkalommal kerülnek 

majd ürítésre. 

o Aki nem tudja saját maga átvenni az edényét annak lehetősége van meghatalmazott által 

átvenni az edényt. Ehhez szükséges a meghatalmazás formanyomtatvány kitöltése. A 

meghatalmazás mellé be kell mutatni a meghatalmazó nevére és az adott felhasználási 

helyre szóló számlát, és szükséges még az átvételhez a meghatalmazott személyi 

igazolványa. 

A meghatalmazás nyomtatvány elérhető a közszolgáltató honlapján, a kisújszállási 

polgármesteri hivatal portáján, a kisújszállási ügyfélszolgálaton és az edények osztásának 

időpontjában az osztás helyszínén.  

A következő edényosztási alkalom: 

2022. október 14. (péntek) 9-13 óráig 

2022. október 17. (hétfő) 12-17 óráig 

Helyszín: kisújszállási hulladékudvar (Kisújszállás, Kossuth Lajos u. 74. szám) 

Telefonos elérhetőség: 59/503-318 


