PR és kommunikáció

Lakossági fórumok az új
hulladékgyűjtési rendszerről
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közel húsz helyszínen tartott lakossági fórumot szeptemberben az új hulladékgyűjtési rendszerről azért, hogy mindenki
első kézből, közvetlenül a társulás vezetőjétől
is értesülhessen a változásokról. A legtöbben a
komposztáló edényekről és a kék, szelektív edényekről érdeklődtek, arra várva választ, hogy
valóban térítésmentesen, és hogy mikor juthatnak hozzá.
– Mi már régóta így gyűjtjük a családban a hulladékot. Fontos számunkra a környezetvédelem, s a
magunk módján és lehetőségei
szerint igyekszünk is tenni érte –
mondta a leányotthonnál tartott
lakossági fórumon résztvevő Pájer
Tamás. – Ezt követeli tőlünk a jövőnk is, gondolni kell a gyerekeinkre és unokáinkra is, hogy milyen
környezetben élik majd életüket.
A szelektív hulladékgyűjtés csak
egy kis figyelmet igényel mindenkitől, nem sokkal bonyolultabb és
időigényesebb külön gyűjteni szemetet otthon, mint mindent egy
kukába önteni. Ezzel a kis figyelmességgel azonban sokat tehetünk
Földünk védelmében. Örülök, hogy

a jó példa ragadós, és a környezetemben is egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot. Külön a papírt,
a műanyagot és az üveget – mondta a férfi, aki a komposztáló edényekről szeretett volna többet megtudni
a lakossági fórumon.
Nem mindenkinek ilyen kedvezőek azonban a tapasztalatai a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban. Kiss
Kálmánné egy Kinizsi utcai társasház képviselője, aki
sokat mérgelődik és vitatkozik azon a lakókkal, hogy
igenis használják a társasházak melletti szelektív szigeteket.
– Azt mondják, könnyebb mindent egy konténerbe
üríteni, mint frakciókba gyűjteni a szemetet. Sokan
vannak, akik számára falra hányt borsó, amit a környezetvédelemről mondok. Pedig csak egy kis odafigyelés kellene mindenki részéről, s máris nyugodtabban és biztatóbban tekinthetnénk a jövőbe. Én hiába
viszem külön a papírt, a műanyagot és az üveget, kevesen követik a példámat – mondta keserűen a közös
képviselő.
Szerencsére azonban vannak pozitív példák is. Az
ötéves Rebeka gondolkodás nélkül sorolja: külön kell
gyűjteni a műanyagot, az üveget és a papírt. Mi mindig így csináljuk otthon.
Rebeka szülei fontosnak tartják, hogy környezettudatosan éljenek, s a gyerekeket is erre neveljék. A szocializáció pedig nagyon fontos. Ha a gyerekek ebben
nőnek fel, ha környezettudatos nevelést kapnak, felnőttként is ez lesz természetes számukra.

Rajtra kész
az új hulladékkezelési rendszer

Vadonatúj gyűjtőautók hordják
ezután a háztartásoktól a hulladékot
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program
korszerű hulladékkezelő telepére

MIT TEHETNEK A KÉK SZÍNŰ, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐBE?

Amint arról már előző két számunkból
és a helyi sajtóból értesülhettek, hamarosan gyökeres változás következik be a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 118 településének
hulladékgazdálkodásában. Az új rendszernek három
alappillére lesz: az egyik, a Kaposvár határában, a 61es út mentén megépített, új hulladékkezelő központ,
a másik kettő pedig, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a házi komposztálás bevezetése.
Mostanáig, a háztartások kommunális hulladékát a közszolgáltató a kaposvári Nádasdi utcai hulladéklerakóba
szállította, ahol azt egyszerűen csak lerakta. E válogatás
nélkül lerakott hulladék az évek során komoly szeméthegyekké nőtt, csúfítva és szennyezve környezetünket. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
az európai uniós előírásoknak, és a hazai jogszabályi kötelezettségének eleget téve, október közepétől az eddigi rendszert gyökeresen megváltoztatja.
Kaposvár közelében, a 61-es út mellé, mintegy hatmilliárd
forintból, korszerű technológiával felszerelt hulladékkezelő telepet építettünk, melynek gépsorai alkalmasak arra,
hogy a beszállított hulladékból a még hasznosítható frakciókat kiválogassák. A hulladék érték! Mindazt, ami még
használható, a válogatást követően újrahasznosításra vagy
energetikai hasznosításra tovább értékesítjük. Hulladékkezelő telepünk részeként épített – korszerű szigeteléssel

TISZTELT LAKOSSÁG!
A TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEI:

MOSSA TISZTÁRA! TAPOSSA LAPOSRA! Ugyan egy kis többletmunkát okoz, de kérjük, öblítsék tisztára a
műanyag edényeket, dobozokat és flakonokat. Az ételmaradékkal szennyezett hulladék ugyanis nem újrahasznosítható! Ahhoz, hogy minél több hulladék elférjen a kék edényben, fontos, hogy minél kisebbre összehajtva tegye
bele mind a kartondobozokat, mind a PET palackokat. Ha túl nagy egy kartondoboz, a szétvágása nehéz, hajtsa
össze, és a szállítási napon helyezze ki a kék edény mellé! A szolgáltató el fogja szállítani!

NE DOBJANAK A KÉK SZÍNŰ, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐBE:

1. kérdés:
Mi az új hulladékgazdálkodási rendszer három alappillére?
2. kérdés:
Az eddig használt közterületi gyűjtőszigetek közül csak egy fajta marad. Milyen hulladék számára?
A helyes válaszokat megtalálja jelen kiadvá
nyunkban és a www.kaposmenti.hu honlapon.
A helyes megfejtést beküldők között 3 db
5.000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk
ki. A válaszokat 2015. október 15-ig tele
fonos elérhetőséggel együtt küldjék el az
info@kaposmenti.hu e-mail cím
re, vagy
postai levélben „Kaposmenti” jeligére a kö
vetkező címre: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 7400
Kaposvár, Kossuth tér 1.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízásából kiadta
az ÖKO-TIME Konzorcium | megjelenik 70.000 példányban, a társulás 118 településén
| felelős szerkesztő: M. Schenk Tünde | nyomdai munkák: Dombóvári Szecsox Nyomdaipari Kft. |
| terjesztés: Garkörbi Kft. | elérhetőségek: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár, Kossuth tér 1. |
| tel: 82/501-501 | információs zöld szám: 06-80/620-250 | e-mail: info@kaposmenti.hu | web: www.kaposmenti.hu |
| A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0004 pályázat keretében valósul meg. |
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Ág, Almamellék, Almáskeresztúr, Alsóbogát, Attala, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bárdudvarnok, Baté, Bodrog, Böhönye, Bőszénfa, Büssü,
Cserénfa, Csibrák, Csoma, Csombárd, Csököly,
Döbrököz, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fonó,
Gadács, Gálosfa, Gerényes, Gige, Gödre, Gölle,
Gyulaj, Hajmás, Hedrehely, Hetes, Hőgyész, Igal,
Jákó, Juta, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat,
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kapospula, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszerdahely,
Kazsok, Kercseliget, Kisasszond, Kisbajom, Kisdobsza, Kisgyalán, Kiskorpád, Kisvaszar, Kocsola, Kőkút, Kurd, Kutas, Lad, Lápafő, Magyaratád,
Magyaregres, Merenye, Mezőcsokonya, Mike,
Molvány, Mosdós, Mozsgó, Nagybajom, Nagyberki, Nagydobsza, Nagykorpád, Nak, Orci, Osztopán, Pálmajor, Patalom, Patca, Pettend, Polány,
Ráksi, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Somodor,
Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Somogyvámos, Szabadi,
Szabás, Szágy, Szakcs, Szárazd, Szenna, Szentbalázs, Szentgáloskér, Szilvásszentmárton, Tarrós,
Taszár, Tékes, Tevel, Tormás, Tótszentgyörgy,
Újvárfalva, Várda, Várong, Varsád, Vásárosdombó,
Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

és monitoring rendszerrel ellátott – hulladéklerakónkba
így már valóban csak az értéktelen, újrahasznosításra alkalmatlan szemetet rakjuk majd le, mely a válogatásnak
köszönhetően töredéke lesz az eddigi mennyiségnek. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy új rendszerünkben nem lesz
drágább a szemétszállítás, vagyis Önök áremelés nélkül jutnak magasabb színvonalú szolgáltatáshoz.
Új rendszerünk azonban csak akkor tud hatékony lenni, ha
Önök is segítenek ebben! Meg kell tanulniuk szelektíven
gyűjteni háztartásuk hulladékait! A már jól ismert hulladékgyűjtő szigetek szerepét – az üveggyűjtők kivételével –
átveszik a kék színű, szelektív hulladékgyűjtő edények. Családi házaknál 110 literes kukák, társasházaknál 700 vagy
1100 literes konténerek. Az edényeket október folyamán
ingyenesen szállítjuk le háztartásaikba.
Családi házas övezetekben, azok számára, akik vállalják a
házi komposztálást – szintén ingyenesen – komposztáló
edényeket biztosítunk.
Nagy változásoknak nézünk tehát elébe. Jelen kiadványunk
azt a célt szolgálja, hogy Önök minél pontosabb ismeretekhez jussanak az új rendszerről. Kérjük, forgassák érdeklődéssel, legyenek részesei és élvezői annak a környezetvédelmi erőfeszítésnek, melyet évek óta folytatunk azért,
hogy jól működő hulladékgazdálkodásról beszélhessünk a
Kapos mentén.
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Fontos
feladatunknak
gazdálkodási Programról,
TUDJON MEG MINÉL TÖBBET PROGRAMUNKRÓL!
tekintjük, hogy minél
ugyanitt megtekinthetik
több információt nyújtsunk Önöknek a program rész- a projekt során készített PR-filmet és videókat is. Zöld
leteiről, eloszlassuk a tévhiteket, illetve érdekeltté te- számunkon (06-80/620-250) munkaidőben fogadjuk
gyük Önöket az együttműködésben. Honlapunkon, a a projekttel kapcsolatos kérdéseiket, a telefonálók
www.kaposmenti.hu oldalon keresztül mindig napra- azonnal vagy legkésőbb 2 munkanapon belül választ
kész információkat kaphatnak a Kaposmenti Hulladék- kapnak kérdéseikre.

HOGYAN VÁLTOZIK OKTÓBERTŐL A HULLADÉKGYŰJTÉS MÓDJA?
GYŰJTÉSI TÍPUSOK:
CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEKBEN:

• Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (műanyag, papír, fém)
házhoz menő gyűjtése: Minden családi házas háztartás számára ingyenesen kiosztásra kerül 1 db 110 literes, kék színű hulladékgyűjtő edény, amiben
a háztartásokban keletkező papír-, műanyag- és fémhulladék együtt gyűjthető. A szelektíven gyűjtött hulladékokat a közszolgáltató heti egy alkalommal a
háztartások elől elszállítja, a hulladékkezelő telepen történő kézi utóválogatást követően bálázzák, majd újrahasznosításra kerül.
• Komposztládák bevezetése: Azon háztartások számára, melyek élnek a lehetőséggel – ingyenesen – komposztládák kerülnek kihelyezésre. A lakosság a
háztartásokban keletkező növényi eredetű hulladékot ebben komposztálhatja, majd a kész komposztot saját kertjében felhasználhatja.
• Kommunális hulladék elszállítása: A vegyes, azaz a szelektív gyűjtőbe be
nem dobható háztartási hulladékot a közszolgáltató a szokásos módon, a megszokott elszállítási napokon, a szokásos zöld vagy fekete színű hulladékgyűjtő edényből gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből kiválogatják a még
hasznosítható anyagokat, ezeket energetikai újrahasznosításra továbbküldik.
A hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják, és lerakják a hulladékkezelő
telep korszerű, szigetelt lerakójába.
• Gyűjtősziget a csomagolási üveghulladéknak: Az üveghulladékok nem
dobhatók bele a kék gyűjtőedénybe (tönkretennék a válogatómű futószalagját), ezért továbbra is megmaradnak a már jól ismert, közterületeken elhelyezett zöld színű, szelektív üveggyűjtő konténerek.

TÁRSASHÁZAS ÖVEZETEKBEN:

• Szelektíven gyűjtött hulladékok társasházhoz menő gyűjtése: Minden
társasház számára ingyenesen kiosztásra kerülnek 700 vagy 1100 literes konténerek. Ezekben a társasház háztartásaiban keletkező papír-, műanyag- és
fémhulladék együtt gyűjthető. A szelektíven gyűjtött hulladékokat a közszolgáltató heti egy alkalommal a társasház elől elszállítja, a hulladékkezelő telepen történő kézi utóválogatást követően bálázzák, majd újrahasznosításra
kerül.
• Kommunális hulladék elszállítása: A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot a közszolgáltató a szokásos módon, a szokásos hulladékgyűjtő konténerekben gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből még kiválogatják a még
hasznosítható anyagokat, a hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és
lerakják.
• Gyűjtősziget a csomagolási üveghulladéknak: Az üveghulladékok nem
dobhatók bele a kék konténerbe (tönkretennék a válogatómű futószalagját),
ezért továbbra is megmaradnak a már jól ismert, közterületeken elhelyezett
zöld színű, szelektív üveggyűjtő konténerek.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA:

A tavaszi és őszi metszési időszakokban, a nagyobb mennyiségű zöldhulladék
elszállítása továbbra is a szokásos módon történik majd. A zöldhulladék a hulladékkezelő telepen komposztálásra, majd a komposzt értékesítésre kerül.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓK:

Évente egyszer a közszolgáltató elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált,
nem építési eredetű (inert) hulladékot. Ugyanakkor a lakosságnak lehetősége
nyílik az év bármely napján az általa feleslegesnek ítélt tárgyait, illetve veszélyes
hulladékait a társulás három hulladékudvarának valamelyikébe – Kaposvárra,
Hőgyészre vagy Nagybajomba – ingyenesen beszállítani. A jó állapotban lévő,
még használható tárgyak rászorultsági alapon kiosztásra kerülnek.

Korszerű csarnokok, infrastruktúra és tisztaság veszi át
a szeméthalmok helyét

A szelektív csarnok válogatóműve egyelőre még üresen.
Ide kerül majd a kék edények szelektíven gyűjtött hulladéka

A LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK:
• Kérnem kell a kék, szelektív gyűjtőedényt?
Nem! A szelektív edények a közszolgáltatás részét képezik. A szelektív gyűjtés jogszabályban előírt állampolgári kötelesség, ezért a Társulás a szelektív
gyűjtéshez szükséges edényt ingyenesen eljuttatja mindenki számára. Elfogadása épp a jogszabályi előírások miatt kötelező érvényű.
• Kérnem kell a komposztládát?
Nem! Társulásunk a családi házas övezetekben élők számára felajánl egy 1
köbméteres műanyag ládát, elfogadása azonban nem kötelező. Csak akkor
fogadja el, ha vállalni tudja a házi komposztálással kapcsolatos feladatokat!
• Hogyan és mikor kapom meg a szelektív gyűjtőedényt és a komposztládát?
A közszolgáltató, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. október
első napjaiban értesítő levelet küld a 118 település minden háztartásának. A
levél tartalmazni fogja az átvétel lehetséges módjait és időpontjait. Kérjük,
várjanak türelemmel, nem kell külön kérniük az edényeket, minden olyan
háztartás, melynek hulladékelszállításra közszolgáltatói szerződése van,
meg fogja kapni.
• Társasházaknál ki fogja átvenni a kék, szelektív gyűjtőkonténert?
A közös képviselőket szintén a közszolgáltató előzetesen, levélben fogja kiértesíteni a gyűjtőkonténer leszállításának időpontjáról.
• Ki felel az új edények épségéért?
Az új edények 5 évig a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát képezik. Mindenki köteles lehetőségeihez mérten
óvni azokat. Az edények esetleges sérülését vagy eltűnését a közszolgáltató
(Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.) elérhetőségeinek valamelyikén be kell jelenteni.
• Hogyan és mikor szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékomat?
A kék hulladékgyűjtő edényt családi házaknál ugyanúgy kell a ház elé kihelyezni, mint a kommunális hulladék kukáját. Az elszállítási napokról levélben fognak a közszolgáltatótól értesítést kapni. Mindenképpen másik napra
fog esni, mint a kommunális hulladék elszállítása.
• Fogok segítséget kapni abban, hogy pontosan mit dobhatok a szelektív
gyűjtőbe és mit komposztálhatok?
Igen! A kiszállításakor, munkatársainktól minden edényhez egy-egy útmutatót is kapnak azok használatáról, beleértve a komposztládát is. Kérjük, őrizzék
meg ezeket a kiadványokat, mert ezekben pontosan leírjuk, milyen hulladékot
szabad az új edényekbe dobni! A társasházas övezetek lakói számára postaládás terjesztéssel juttatjuk el a szelektív gyűjtéshez segítséget adó kiadványt.
• A kertvárosi övezetek lakói is kapnak az új hulladékgyűjtő edényekből?
Igen, de kizárólag csakis azok a kertvárosi háztartások, amelyekkel a közszolgáltatónak jelenleg érvényes hulladékelszállítási szerződése van.
• Társasházban lakók kaphatnak komposztládát?
Sajnos, első körben nem. Társulásunk annyi komposztládát szerzett be,
amennyi a 118 településünk családi házas háztartása. Természetesen, mivel
nem mindenki vállalja majd a házi komposztálást, ezért maradni fognak ládák. Társulásunk később fog mérlegelni, hogy mi legyen ezek sorsa. Fel fogjuk mérni az igényeket, ám mivel a komposztálás rothadással járó folyamat,
társasházak esetében, döntéskor különösen figyelembe kell vennünk a közegészségügyi szempontokat.

Egyelőre halmokban állnak az ingyenesen kiosztásra kerülő szelektív gyűjtőedények,
700 vagy 1100 literes konténerek a társasházas övezeteknek, illetve 110 literes kukák a családi házaknak

A kommunális kukákból, konténerekből gyűjtött hulladék ide,
a mechanikai hulladékkezelő csarnok válogatósorára kerül majd

A korszerű szigeteléssel és monitoring rendszerrel ellátott hulladéklerakóba már csak az újrahasznosításra alkalmatlan szemét kerül

