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Tisztelt lakosok!
Sokunkban nem is tudatosul, hogy mi minden rejlik a számunkra már
megszokott, mindennapi életünk lefolyása mögött. Minden, amit
magunk körül láthatunk egy bonyolult folyamat végeredménye: az
ételek, a bútorok, különböző tárgyak, és maguk az épületek is. Ezen
dolgok létezése azonban mind nem elég ahhoz, hogy a hétköznapi
tevékenységeinket, kötelességeinket el tudjuk végezni. A szolgáltatások
különböző formáival percenként találkozunk, legyen az elektromos
áram, tömegközlekedés, telefonszolgálat, vagy szennyvíz lefolyó
rendszer. Amit viszont sokan nem is tudatosítunk, és teljesen
természetesnek veszünk, az a hulladékgazdálkodás kérdése. Attól
a pillanattól kezdve, hogy valamit a kukába dobunk, a probléma
számunkra megszűnik, azonban ha a hulladékgazdálkodásról beszélünk,
ez csak az első lépés.
Nem lehet senkinek kötelezővé tenni, hogy osztályozza a hulladékot,
viszont tudnunk kell, hogy a hulladékosztályozás nemcsak az
újrahasznosításról szól. A hulladékokról szóló előírásokat és törvényeket
a múlt évben többször is megváltoztatták, ami sajnos magasabb árakat
és szigorúbb elvárásokat hozott magával. A hulladék osztályozásának
értéke egyfajta mentőövként szolgálhat számunkra: minél magasabb
a község hulladékosztályozásának értéke, annál alacsonyabb a község
számára a hulladéklerakat ára. Tehát a hulladék osztályozásával
nemcsak a természetnek és környezetünknek tehetünk nagy szivességet,
de pénztárcánknak is.
Sokan csak szójátéknak veszik, de hatalmas különbség van a hulladék és
a szemét között. Községünk már a múlt években is széles lehetőségeket
nyújtott helyes hulladékosztályozáshoz, és ezek a jövőben tovább fognak
bővülni. Arra kérem Önöket, kedves lakosok, hogy adjanak a hulladéknak
még egy esélyt, és dobják a megfelelő színű gyűjtőkonténerbe...
Gyurcsi Ildikó
Olgya község polgármestere
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elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3), növény evô
kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt,
• kis mennyiségben, jól feldarabolva: toll, szőr, papír (selyem,
selyempapír, tojásdoboz, újságpapír nem!) gyapjú-, pamut és lenvászon
• a kertbôl: levágott fû, kerti gyomok (virágzás elôtt), falevél, szalma,
összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növény, palánták,
lehullott gyümölcsök, faforgács, fûrészpor.

Mi nem kerülhet a komposztálóba:
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mûanyag, üveg, cserép,
fémek)
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak - ne kerüljenek a
komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek
miatt
• fertőzött, beteg növények
• húsevô állatok alól származó alom - szintén a fertôzés veszélye miatt
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú utak
melletti növényi hulladék (fû, falevél, stb.), elem, akkumulátorok,
porszívó gyűjtőzsákja.

Egyéb hulladék

A községi hivatal a fent említett lehetőségeken kívü évente egy
alkalommal gyűjtést szervez az elektronikai hulladékok és
akkumulátorok összegyűjtésére. Ezeket a gyűjtéseket a faluban
megszokott módon – hangosbemondón, weboldalon és
a hivatalos táblán fogjuk tudatni a lakosokkal.
Szükség esetén a kevert kommunális hulladékot vagy más jellegű
nagyméretű hulladékot az egész év folyamán le lehet adni
a Csukárpakai hulladéktelepen (http://www.zohzo.sk/-skladkaodpadu).
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Az állandó lakhelyű lakosok száma 2018. december 31-én 519
volt, a hulladékelszállítási illetéket azonban a 2018-as évben 632
személy fizette be (ebből 6 jogi személy).
A község területén a hulladékelszállítást a MARIUS PEDERSEN
szolgáltatja, mégpedig a vegyes kommunális hulladékot
kéthetente, az osztályozott hulladékot pedig havonta egyszer.
A vegyes kommunális hulladék és zöldhulladék elhelyezését
a nagypakai hulladéklerakat (ZOHŽO), az osztályozott hulladék
elhelyezését pedig az ENVI PAK biztosítja.
A község 2018-as évben kitermelt hulladék mennyisége:
•

vegyes kommunális hulladék összesen:
128,28 t (202,97 kg /személy)
osztályozott hulladék összesen:
30,877 t (48,85 kg / személy)

•

Az osztályozott és a vegyes
kommunális hulladék aránya
a múlt évben tehát:
1 : 5,15.
A szelektált hulladék mértéke
a 2018-as évben:
,
,

x 100= 24,07%
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Az EÚ célja, hogy 2020-ban a hulladék 50 % újrahasznosítva
legyen, Szlovákia viszont 60%-os osztályozást igért. Jelenleg az
osztályozási mérték szerint Szlovákia egyike a legrosszabb
eredménnyel rendelkező államoknak.

Az Eurostat által mért hulladékosztályozási statisztika 2017-ben per fő

Községünkben a hulladékilletéket az 1/2012-es általános érvényű
rendelet határozza meg, ami 01.01.2013-ban lépett érvénybe.
A hulladék elszállításával kapcsolatos költségek magukba foglalják
az elszállítást, a nagykapacitású konténerek szállítását és ürítését,
a nagypakai szeméttelep illetékét, a hulladékgyűjtő udvar
költségeit és más kiadásokat, mint pl. a kuka matricák
megvásárlása. Ezen költségek 2018-ban összesen 13.677,08€
kerültek.
A lakosok által befizetett hulladék illeték összege 2018-ban
7.291,98 € volt.
A bevétel és a kiadások különbsége tehát:
+ 7.291,98 €
- 13.677,08 €
- 6.385,10 €
Ez a különbség a falu költségeit terheli.
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Az olgyai gyűjtőudvar nyitvatartási ideje
•

márciustól szeptemberig:
Szerda:
17,00 – 19,00
Vasárnap:
10,00 - 12,00

•

februárban, októberben és novemberben:
Szerda:
16,00 – 18,00
Vasárnap:
10,00 – 12,00

•

decemberben és januárban a hulladékgyűjtő udvar műszaki
okok miatt zárva van.

Mivel a hulladékgyűjtő udvar a ZOHŽO egyesület előírásai
alapján működik, kérjük a tisztelt lakosokat, hogy tartsák
tiszteletben a gyűjtőudvar személyzetének utasításait, ugyanis
ha a behozott hulladék nem megfelelő összetételű, vagy más
tipusú hulladékot is tartalmaz, az átvétele el lesz utasítva.
Házi komposztáló
A fenti lehetőségeken kívül még többet tehetünk
a hulladék mennyiségének csökkentéséért, ha
a konyhai maradékot és apró kerti hulladékot
egy komposztáló segítségével hasznos
nyersanyaggá termeljük. Ehhez nem kell
más, csak egy komposztálóláda, és
néhány alapelv betartása.
Mi kerülhet a komposztálóba:
• a konyhából és a háztartásból: a zöldségés gyümölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és
teazacc, hervadt virág, szobanövények
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föld, homok, kövek, különböző festéktől vagy más kémiai anyagoktól
szennyezett kannák, öntözőcsövek, gumiabroncsok és hasonlók.

A szemeteskuka tartalma

-

A
biológiailag
felbomló
hulladék
növényekből származó
hulladék, főként füvek,
ágak,
levelek,
szőlővessző.
A felbomló hulladékot
a komposztálóba szállítják, ezért különösen fontos, a leadás
előtti alapos osztályozás, és a műanyag, textil vagy fém kötözők
eltávolítása.
A biológiailag felbomló hulladékba NEM TARTOZIK: gaz, gyam,
kukoricakóró, napraforgó, egész fák vagy csökök.
- Használt konyhai olaj – nem tartalmazhat ülledéket.
- Elemek különböző tipusa: AA, AAA, 9V, 1,5V, gombelemek, stb.

A gyűjtőudvarra NEM LEHET szállítani:
o
o
o
o

o
o
o

o

Kevert háztartási hulladékot;
Nagyméretű PVC, gumi, autóalkatrészeket;
Építkezési hulladékot;
Gumiabroncsot,
amelyeket 2016. január 1-jétől
gumiszervizek és gumiforgalmazók illetékmentesen kötelesek
átvenni;
Bútorokat egészben;
Elhunyt állatokat;
Kevert hulladékot, amely veszélyes anyagokat tartalmaz (pl.
káros anyagoktól származó csomagokat, edényeket,
folyadékokat, gázokat, azbesztet és hasonlót);
kémiai anyagokat és csomagolásukat.
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1. 45% komposztálással hasznosítható biológiai hulladék
2. 14% jól újrahasznosítható papír
3. 11% jól újrahasznosítható műanyag
4. 10% jól újrahasznosítható üveg
5. 4% textília
6. 4% jól újrahasznosítható fém
7. 4% jól újrahasznosítható szervetlen hulladék
8. 3% jól újrahasznosítható italkarton (TETRA PAK)
9. 1% veszélyes hulladék
10. 4% nem újrahasznosítható vegyes hulladék
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Mit jelentenek a csomagoláson található jelölések?

Hulladékgyűjtő udvar

ZÖLD PONT védjegy. A csomagolás ZÖLD PONT
védjeggyel való jelölése azt jelenti, hogy a
csomagolás a használatot követően a szelektált
hulladékok közé való, és újrahasznosítás után ismét
felhasználható. A védjeggyel jelölt termék megvásárlásával
hozzájárultok az életkörnyezet javításához.

A hulladékgyűjtő
udvar
egyike
a község
hulladékgazdálkodási
részeinek, és a légi úton
található. Olgya község nem
vállalkozó
lakosainak
szolgál, akiknek meg van
térítve a hulladék illeték.
Az
udvar
működését
a községi hivatal biztosítja, együttműködve a Felső-csallóközi
Községek Egyesületével a Hulladékgazdálkodásban (ZOHŽO).

A kosarat tartó figura azt jelenti, hogy a használt
csomagolást a megfelelő hulladéktartályba kell
dobni. Olyan csomagolóanyagok esetében,
melyekbe különböző vegyszereket csomagoltak, a
gyártó utasításai szerint kell eljárni.

A szaggatott vonalas háromszög az újrahasznosított
anyagból készült termékeket vagy
csomagolóanyagokat jelöli.

Azok a tárgyak, amelyeken ezt a jelölést látják, a
veszélyes hulladék közé tartoznak, ezért nem
kerülhetnek a szemétkosárba, hanem az erre kijelölt
gyűjtőhelyre kell leadni őket, ahol biztonságosan
likvidálni tudják.

Ez a jelölés tájékoztatja a fogyasztót a csomagolás
anyagáról. Az egyes anyagok jelölésével és helyes
osztályozásával a következő oldalak foglalkoznak.
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Mit lehet hulladékgyűjtő udvaron leadni
- A nagyméretű hulladék
olyan kevert hulladék,
amely méretei miatt
túlhaladja
a szemétkuka
kapacitását,
vagy
mérete miatt nem
kiszállíthatók
a rendszeres
harmonogrammal biztosított hulladék-elszállítással. Ide
tartoznak: bútor, nagyméretű műanyag tárgyak, karton,
matracok, molitan, polystyrén, kárpitozott bútor és hasonlók
(minden, ami ég). Az udvar kizárólag összetört vagy szétszedett
hulladékot vesz át, amely nem tartalmaz üveg vagy fém
részeket, és szennyeződéstől és kémiai anyagoktól mentes.
A nagyméretű hulladékba NEM TARTOZIK: kevert kommunális
hulladék, fém tárgyak, üveg, porcelán, kerámia, csempe, beton, tégla,
12

Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot?

MÜANYAG

Ide tartoznak:
Átlátszó és festett fólia, táskák, zacskók, kozmetikumok és
tisztítószerek tégelyei és flakonjai, tejeszacskók,
palackrekeszek, ital- és szörpös palackok, növényi olajas
palackok, joghurtos poharak, különböző műanyag tartályok és
játékok, polisztirolhab, italautomatás poharak és egyéb
műanyag tégelyek, vízvezeték és elektromos csövek,
kozmetikai szerek csomagolásai stb.
Nem ide valók:
Vegyszerekkel és olajjal szennyezett csomagolóanyagok,
többrétegű anyagok, erősen szennyezett műanyagok (földdel,
vegyszerekkel, élelmiszerrel), padlóburkolatok, gumi,
habszivacs stb.

Községünk a vegyes kommunális hulladékon kívül minden
háztartásnak biztosítja a papír hulladék elszállítását (kék
kukákkal), és a műanyag hulladék elszállítását (sárga zsákokkal).
Ezen kívül a falu nyilvános területein szelektív konténerek vannak
elhelyezve, amelyek a fém, üveg, papír, italos karton (TETRA PAK)
hulladék gyűjtését biztosítják. Ezek a konténerek különböző
színekkel vannak jelölve, mégpedig a következőképpen:
zöld = üveg
kék = papír
piros = fémek
narancssárga = italos kartonok (TETRA PAK)
sárga = műanyag

Veszélyes hulladék
A veszélyes hulladékok közé soroljuk például a szintetikus és
acetontartalmú festékeket, ragasztókat, olajakat, oldószereket
stb. A veszélyes hulladékot a kijelölt helyeken kell leadni. Ilyenek
lehetnek például a festéküzletekben, autószervizekben vagy
veszélyes hulladékgyűjtő udvarokban kialakított gyűjtőhelyek.
Elektronikai hulladék
Az elektronikai hulladékok közé soroljuk pl. az elromlott
háztartási készülékeket, mixereket, hajszárítókat, számítógépeket
stb. Az elektronikai hulladékot a kijelölt helyeken vagy
elektronikai üzletekben kell leadni.
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FÉM

ÜVEG
Ide tartoznak:
Üvegpalackok, üvegből készült edények, csomagolások és
tárgyak, poharak, kozmetikai üvegtégelyek fém- és műanyag
fedél nélkül, cserepek, ablaküvegek, szemüveglencsék stb.
Nem ide valók:
Fedelek, dugók, tömítések, porcelán, kerámia, tükör, drótüveg,
műanyag palackok, kupakok, izzók, fényforrások, képernyők,
erősen szennyezett üveg (földdel, festékkel, élelmiszerekkel)
stb.

Ide tartoznak:
Palackok és poharak fémfedelei, fémtubusok, fémalkatrészek,
huzalok és vezetékek (huzalborító nélkül), régi edények,
fémhulladék, acél, színesfémek, alumínium és acélfedelek,
alumíniumcsomagolások, szögek, iratkapcsok, gombostűk,
fémcsövek, régi kulcsok, zárak, konzervdobozok, acél
konzervdobozok, szelepek, élelmiszerek kiürített
fémcsomagolásai, főleg készételek, pástétomok, állateledelek
és befőttek konzervdobozai, sörösdobozok, energiaitalos
dobozok stb.
Nem ide valók:
Novodur csövek, sprayflakonok, veszélyes anyagok, például
motorolajak, vegyszerek, festékek stb. csomagolásai.

PAPÍR
ITALOS KARTONOK
Ide tartoznak:
Újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek kemény kötés nélkül,
levelek, borítékok, irodai papír, papírzacskók, kartonpapír,
kemény papírból készült dobozok, kartonok, röplapok,
katalógusok, telefonkönyvek, poszterek, képeslapok,
csomagoló- és krepp-papír, papírcsomagolás stb.
Nem ide valók:
Műanyag csomagolóanyagok, többrétegű anyagok, viaszos
papír, alumíniumfóliás papír, fagyasztott élelmiszerek
csomagolása, cigarettás dobozok (kivéve a kartont), erősen
szennyezett vagy zsíros papír, másolópapír, hőpapír stb.
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Ide tartoznak:
Tejes, tejfölös és gyümölcsleves kartonok stb. Az italos
kartonokat a kidobás előtt ki kell öblíteni és laposra kell
taposni.
Nem ide valók:
Az italos kartonok műanyag fedelei, kupakjai
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