
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 
 
 
A Zalaispa Nonprofit Zrt.-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján a 
háztartási és háztartás jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása 

 
november 1-től április 30-ig heti egy alkalommal (hétfőn) 
május 1-től október 30-ig heti kettő alkalommal (hétfőn, pénteken) történik. 
 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2016. évben is folytatja a háztartásokban 
keletkező műanyag, papír és fémhulladékok házhoz menő szelektív hulladékgyűjtését.  

 
A házhoz menő szelektív gyűjtés során a ZALAISPA Nonprofit Zrt. a kommunális hulladék gyűjtéséhez 
hasonlóan a hasznosítható szelektív hulladékokat közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be az erre a célra 
kiosztott 120 l-es emblémás sárga színű zsákokból.  
   
Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újság papírokat pedig 
összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba 
zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, 
szemetet. A fajtánként külön-külön gyűjtött hulladékkal teli zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig 
kérjük, helyezzék ki. 
 

Mi kerülhet a szelektív hulladékgyűjtő sárga színű zsákba? 
 

- Ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva   
- Műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok 
- Élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban  
- Fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)  
- Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, papírtartalmú italos doboz 
 

 
 

Fontos! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyakat (pl: virágcserép, 
törött edények, játékok, írószerek, bútorok) ruhanemű, elektronikai tárgyak és háztartási szemét 

nem kerülhet! 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                      
 
 
 
 
 



 
Mikor és hogyan szállítják el? 

 
A szelektíven gyűjtött hulladékot az alább megjelölt Szombati napokon szállítják el:       

 

Március 05.  Augusztus 06. 

Április 02.  Szeptember 03. 

Május 07.  Október 01. 

Június 04.  November 05. 

Július 02.  December 03. 

Kérjük, a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki. 
A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot 
helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szelektív gyűjtésre szolgáló 120 l-es emblémás sárga színű zsákok a 
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 7-es irodájában térítésmentesen is átvehetők. 
 
A településen lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek tehermentesítése érdekében tisztelettel kérjük 
a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, úgy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést 
szíveskedjenek igénybe venni. 
 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladékot a volt TSZ major területén (Zalakaros, 
Újfalu) ideiglenesen kialakított zöldhulladék tárolására szolgáló, kerítéssel körbezárt területen 
lehet elhelyezni.  
 
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás az ideiglenes tároló hely nyitva 
tartási idejében lehetséges, azaz hétfőtől szombatig 8 és 16 óra között.  
 
A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú- és fás szárúként kell betárolni, ezért kérjük a 
lakosságot, hogy már a gyűjtéskor külön kezeljék, így nem okoz gondot a helyszínen történő 
szétválogatás. 
 
 
 


