
Tájékoztató a lakossági hulladékszállításról! 

Lakossági tájékoztató a KEHOP-3.2.1. projekt keretében megvalósuló fejlesztésekről! 

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj- Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre: 

A projekt azonosítója: KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 

A projekt összköltsége:  1 826 195 272 Ft 
A támogatás összege:  1 599 999 992 Ft 

A támogatás mértéke: 89,887640% 

MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGEK  A PROJEKTBEN 

Gyűjtőedények beszerzése 
3.715 db 60 literes és 40.600 db 120 literes újonnan vásárolt hulladékgyűjtő edénnyel biztosítjuk az 

egységes szolgáltatást lakosaink számára. 
 

Gyűjtő járművek beszerzése 
2 db kéttengelyes valamint 2 db háromtengelyes, tömörítő lapos vadonatúj gyűjtőjármű áll a lakosaink 

szolgálatába. A házhoz menő üveghulladék gyűjtését 2 db kéttengelyes és 
2 db háromtengelyes tömörítő lapos gépjárművel végezzük majd. 

 
Hulladékszállító járműparkunk bővítése 

A mechanikai-biológiai hulladékkezelőből származó haszonanyag elszállítását 1 db nyerges vontató és  
1 db mozgópadlós félpótkocsi is segíteni fogja. A válogatási maradék és az egyéb haszonanyagok telephelyi 
mozgatását 1 db billenőplatós tehergépjármű végzi majd. A hulladékudvarok működését 1 db láncos 
konténeremelő tehergépkocsival és 1 db a tehergépkocsihoz tartozó pótkocsival segítjük. 1 db új szatellit 
jármű pedig a logisztikát fogja megkönnyíteni részünkre. 
 

Anyagmozgató-rakodó gép beszerzése 
Az egyes hulladékok áttároláshoz, rakodáshoz, telephelyen belüli mozgatásához, 1 db homlokrakodót 
állítunk szolgálatba. 

Építés 
Bodrogkeresztúrban egy szociális blokkot is kiépítünk. A létesítmény 551,10 m2 alapterületet ölel majd fel, 
magába foglalja az öltözőket, a diszpécseri irodát, valamint egy ügyfélszolgálatot is. A kezelőüzem körül 
növeljük a betonozott területet, amely a haszonanyagok rakodását, ideiglenes tárolását teszi majd lehetővé. 

Hogyan érinti mindez a lakosságot? 

Vadonatúj és nem utolsó sorban szép, kukásautókat majd az utakon. Mindenkinek elérhetővé tesszük a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a lakosainak edényes formában gyűjthetik a papír-, műanyag-, 
fémhulladékokat otthonaikban. Modernizáljuk a vegyes hulladékgyűjtő edényeket is azokon a településeken, 
ahol még ez nem történt meg. Hatékonyabbá tesszük a edényeket is azokon a településeken, ahol még ez 
nem történt meg. Hatékonyabbá tesszük a beszerzett eszközökkel a hulladékgazdálkodási tevékenységünket, 
hogy térségünk lakói magas szintű szolgáltatásban részesülhessenek. Létrejön az egységes, modern 
hulladékgazdálkodás, amely a hathatós működésnek köszönthetően mindennapjaink részévé válik. 
Munkánkkal erre törekszünk. 

A szelektív szemétszállítás minden esetben díjtalan! 

A projektünkben résztvevő települése 

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagjai, közte Taktaharkány is. 

www.tarsulas.zoldzemplen.hu  

http://www.tarsulas.zoldzemplen.hu/

