
Tisztelt Lakosság! 

  

Az önkormányzathoz érkezett kérésekre, kérdésekre válaszul az alábbiak szerint adunk 

tájékoztatást a hulladékudvar működéséről, illetve a hulladékokhoz kapcsolódó más fontos 

kérdésekről: 

Azok az ercsi lakosok vihetnek hulladékot a hulladékgyűjtő udvarba, akik rendelkeznek 

érvényes, a települési hulladékok elszállítására vonatkozó általános hulladékszállítási 

szerződéssel. Az ott lévő őr ellenőrzi azt, hogy az oda érkező személy ercsi lakos-e és 

rendelkezik-e érvényes hulladékszállítási szerződéssel.  

A hulladékgyűjtő udvar elérhetősége: 

 2451 Ercsi, Ercsényi fasor (Ipari Park, 2842/2 hrsz.) 

A hulladékgyűjtő udvar igénybevételének feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő 

udvarban átadható hulladékok jellegéről, fajtáiról, mennyiségéről: 

Mennyiségi korlát nélkül szállítható a hulladékgyűjtő udvarba: 

                                                    -    PET palack 

- papírhulladék  

- lom 

- zöldhulladék 

- öblös üveg 

 

Évi egy alakommal maximum 0,5 m³ sitt szállítható (azt, hogy valaki csak évi egy alkalommal 

szállít-e, az ott lévő regiszteres füzetben követi és ellenőrzi az őr). 

 A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendje: 

Nyári nyitva tartás: minden év árpilis 1-től – szeptember 30-ig  

                                Hétfő - Péntek:  12.00 - 20.00 

                                         Szombat:  08.00 - 20.00 

                                        Vasárnap: 08.00 - 14.00 óráig 

Téli nyitva tartás: minden év október 1-től - március 31-ig 

                                Hétfő - Péntek:  12.00 - 20.00 

                                         Szombat:  08.00 - 20.00 

                                        Vasárnap: 08.00 - 14.00 óráig 

A nyitva tartást az Alba Perzekútor Kft. – személyes jelenlét útján – biztosítja. 

Hulladékot máshová lerakni – legyen az akár zöldhulladék, akár egyéb hulladék – tilos!  

Tehát a többek által erre a célra használt Cukorgyár mögötti tavak (Káros tavak) és környezetük 

területére is tilos bármilyen hulladékot lerakni!  

 

Zöldhulladékot a közszolgáltató a közszolgáltatás keretében szintén elszállít zsákban vagy 

kötegelve, a kukák ürítésével egyidejűleg, de csak havi egy – az alábbiak szerint meghatározott 

– napon:  

 



 

  Ercsi, 2015. évi zöldhulladék gyűjtési rend  

  
Hónap Hétfői 

körzet 
Keddi 
körzet 

Szerdai 
körzet 

  július  13 14 15 

  augusztus 10 11 12 

  szeptember 7 8 9 

  október 5 6 7 

  november 16 17 18 

 

A hulladékok égetése úgyszintén tilos, háztartási hulladékot, kábelt, gumit, műanyagot és más 

veszélyes hulladékot nyílt területen (pl. udvarban), és tűzhelyben, kazánban is tilos égetni! 

Kerti hulladék (pl. gallyak) égetése pedig – ha annak feltételei adottak – udvarban csak október 

1. és április 30. között lehetséges. Itt azonban a jogszabály rendelkezése szerint a komposztálást 

előnyben kell részesíteni. 

 

A hulladékszállítási szerződésről:  

A hulladékról szóló törvény és a helyi rendelet (9/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet amely 

a honlapon is olvasható) alapján a hulladékszállítási közszolgáltatást a Verikál Zrt-vel kell 

megkötni. 

A közszolgáltatás igénybevétele és az erre vonatkozó díjfizetés kötelező. Annak is, aki nem 

kívánja igénybe venni a szolgáltatást és annak is, akinek nincs kukája. 

A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó köztartozás, melyet a Vertikál Zrt. 

megkeresésére az állami adóhatóság – a NAV – hajt be. 

Azt is érdemes tudni, hogy az önkormányzat szociális rendelete (4/2015.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet, amely a honlapon szintén megtalálható) alapján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott szociális támogatás (korábban:lakásfenntartási támogatás) 

megadásának is feltétele az, hogy az ingatlan lakókörnyezete rendezett legyen. Ez azt is 

jelenti, hogy egyrészt hulladéktól mentes legyen, másrészt igazolható legyen az, hogy a 

hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosa, használója rendszeresen gondoskodik. Ez azzal 

igazolható, ha az ingatlan használójának van írásbeli szerződése a közszolgáltatóval (Vertikál 

Zrt.), másrészt pedig van kukája. 

Amennyiben a hulladékudvar működésével vagy a hulladékszállítással kapcsolatban bármely 

kérdésük van, kérem forduljanak bizalommal Dr. Feik Csaba jegyző úrhoz vagy a Polgármesteri 

Hivatal illetékes ügyintézőjéhez 

 

Tisztelettel,  

Győri Máté 

polgármester  

 

 


