
TISZTELT BIATORBÁGYI LAKOSOK!

Biatorbágy város közigazgatási területén 2014. január 1-jétől 
2015. december 31-ig a Depónia Hulladékkezelő és Településtisz-
tasági Kft. végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Biatorbágy belterületén a rezsicsökkentésről szóló törvény 
alapján módosított szemétszállítási díj természetes személy ingat-
lantulajdonosok (magánemberek) részére:

Edényméret Negyedéves díj Éves díj

60 liter  3287 Ft  13 149 Ft

120 liter 3705 Ft 14 821 Ft

240 liter 6599 Ft 26 398 Ft

1100 liter 30 213 Ft 120 854 Ft

Az 1100 literes edény bérleti díja 4953 forint / hónap / db.

Az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ötven százalé-
kát kell megállapítani:
a) az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdono-

sok esetében;
b) külterületi és üdülőterületeken a szolgáltatást ideiglenesen 

igénybevevő (életvitelszerűen egész évben ott nem tartózko-
dó) ingatlanhasználóknak;

c) a gyűjtőautóval járhatatlan külterületi és üdülőterületen, vala-
mint a gyűjtőautóval járhatatlan belterületi lakóingatlan-hasz-
nálóknak.

A c) pont szerint érintett ingatlanhasználóknak megfelelő meny-
nyiségű jelzett zsákot biztosít a szolgáltató, és ebben kötelesek 
az ingatlantulajdonosok a hulladékokat a járható út határára ki-
helyezni. Közszolgáltató csak ezen területről köteles a hulladékot 
elszállítani.

Háztartási hulladék
A szilárd hulladék heti egyszeri elszállítása az egész településen 
egységesen csütörtökön történik ünnep- és munkaszüneti napo-
kon is. A kommunális többlethulladékot csak az erre a célra rend-
szeresített 120 literes zsákokban szállítja el a szolgáltató. A többlet-
hulladékos zsák 420 forintért kapható az alábbi árusítóhelyeken: 
– Bián a Nagy utca 67. szám alatti papír-írószer boltban,
– Torbágyon a Dózsa György út 52. szám alatt, a Kontz Gumi-

szervizben,
– A Pecatónál Ica mama boltjában, a Kertbarátok terén.

Szelektív (műanyag és fémdoboz) hulladék
Házhoz menő rendszerben, tetszőleges, átlátszó zsákban két-
hetente szerdánként gyűjti be a szolgáltató. Műanyag és fém-
hulladékok köre: műanyag ásványvizes- és üdítőspalackok (PET), 
műanyag tisztítószeres-, mosószeres- és öblítősflakonok, többré-
tegű italos- (tejes-, gyümölcsleves-) dobozok, fém italos- (üdítős-, 
sörös-), illetve konzervdobozok. A műanyag és fémpalackokat, 
flakonokat, többrétegű, italos kartondobozokat kiöblítve, laposra 

taposva, visszatekert kupakkal rakják a gyűjtőzsákba, így keve-
sebb helyet foglal!

 Papírhulladék
A kötegelve vagy papírdobozban kitett vegyes háztartási papír-
hulladékot (újságpapír, prospektus, irodai papír, géppapír, papír-
zacskó, kartondoboz) kéthetente szerdánként, a szelektív gyűj-
téssel azonos napokon szállítják el a gyűjtőautók. A papírhulladé-
kokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák 
mellé helyezzék!

 Zöldhulladék 
2014. április 11. és október 15. között minden második pénteken 
kerül sor a zöldhulladék elszállításra. A kerti zöldhulladékot az 
ingatlantulajdonosok bármely, a kereskedelemben kapható, 110 
literes, átlátszó anyagból készült zsákban gyűjthetik. Egy zsákban 
csak a 110 literes méretnek megfelelő mennyiségű zöldhulladék 
helyezhető el. A gallyakat maximum 70 cm hosszúra darabolva, 
maximum 50 cm-es átmérőjű kötegekben kell szállításra előké-
szíteni. A szolgáltató csak azokat a kötegeket és zsákokat szállítja 
el, amelyekre az ingatlantulajdonos ráragasztotta az erre a cél-
ra rendszeresített matricát. Matrica 350 forintért vásárolható a 
többlethulladékos zsákokat is árusító boltokban.

A harmadik negyedévben két alakalommal – várhatóan ok-
tóber 30. és december 15. között – a lakosság részére térítés-
mentes zöldhulladék- (falevél-) gyűjtésre kerül sor.

Lomtalanítás 
Háztartásonként évi egy alkalommal, maximum 3 m3-ig lehet 
térítésmentesen lomtalanítást igényelni a szolgáltatótól. A lom-
talanítási igényt előre kell jelezni a közszolgáltató felé, amely az 
ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, 14 napon belül kö-
teles a hulladékot elszállítani.

Szelektív gyűjtőpont 
Biatorbágy területén a Szily-kastély üzemi udvarán (Kálvin tér 4.) 
szelektív hulladékgyűjtő pont működik, ahol a gyűjtőkonténerek-
be a papír-, a műanyag és a fém- mellett lehetőség van az üveg- 
és az elektronikai hulladék letételére is. A szelektív pont hétfőtől 
csütörtökig 7.00–17.00 óra között, pénteken 7.00–20.00 óra 
között van nyitva.

Veszélyes hulladék 
Évente egy alkalommal, lakcímkártyájuk bemutatását követően 
adhatják le a biatorbágyi polgárok a háztartásukban képződött 
veszélyes hulladékot. Az átvételkor a szolgáltató ellenőrzi a rako-
mányokat, és csak a valóban veszélyes hulladékot (pl. festékmara-
dékok, akkumulátorok, használt autógumik, vegyszerek) vesz át. 
Lomot, építkezési törmeléket, kommunális hulladékot nem.  
A külön meghirdetett időpontban biztosított szolgáltatás a lakos-
ság részére térítésmentes.



Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1. kedd csütörtök vasárnap kedd péntek hétfő szerda szombat hétfő 1.

2. szerda péntek hétfő szerda szombat kedd csütörtök vasárnap kedd 2.

3. csütörtök szombat kedd csütörtök vasárnap szerda péntek hétfő szerda 3.

4. péntek vasárnap szerda péntek hétfő csütörtök szombat kedd csütörtök 4.

5. szombat hétfő csütörtök szombat kedd péntek vasárnap szerda péntek 5.

6. vasárnap kedd péntek vasárnap szerda szombat hétfő csütörtök szombat 6.

7. hétfő szerda szombat hétfő csütörtök vasárnap kedd péntek vasárnap 7.

8. kedd csütörtök vasárnap kedd péntek hétfő szerda szombat hétfő 8.

9. szerda péntek hétfő szerda szombat kedd csütörtök vasárnap kedd 9.

10. csütörtök szombat kedd csütörtök vasárnap szerda péntek hétfő szerda 10.

11. péntek vasárnap szerda péntek hétfő csütörtök szombat kedd csütörtök 11.

12. szombat hétfő csütörtök szombat kedd péntek vasárnap szerda péntek 12.

13. vasárnap kedd péntek vasárnap szerda szombat hétfő csütörtök szombat 13.

14. hétfő szerda szombat hétfő csütörtök vasárnap kedd péntek vasárnap 14.

15. kedd csütörtök vasárnap kedd péntek hétfő szerda szombat hétfő 15.

16. szerda péntek hétfő szerda szombat kedd csütörtök vasárnap kedd 16.

17. csütörtök szombat kedd csütörtök vasárnap szerda péntek hétfő szerda 17.

18. péntek vasárnap szerda péntek hétfő csütörtök szombat kedd csütörtök 18.

19. szombat hétfő csütörtök szombat kedd péntek vasárnap szerda péntek 19.

20. vasárnap kedd péntek vasárnap szerda szombat hétfő csütörtök szombat 20.

21. hétfő szerda szombat hétfő csütörtök vasárnap kedd péntek vasárnap 21.

22. kedd csütörtök vasárnap kedd péntek hétfő szerda szombat hétfő 22.

23. szerda péntek hétfő szerda szombat kedd csütörtök vasárnap kedd 23.

24. csütörtök szombat kedd csütörtök vasárnap szerda péntek hétfő szerda 24.

25. péntek vasárnap szerda péntek hétfő csütörtök szombat kedd csütörtök 25.

26. szombat hétfő csütörtök szombat kedd péntek vasárnap szerda péntek 26.

27. vasárnap kedd péntek vasárnap szerda szombat hétfő csütörtök szombat 27.

28. hétfő szerda szombat hétfő csütörtök vasárnap kedd péntek vasárnap 28.

29. kedd csütörtök vasárnap kedd péntek hétfő szerda szombat hétfő 29.

30. szerda péntek hétfő szerda szombat kedd csütörtök vasárnap kedd 30.

31. szombat csütörtök vasárnap péntek szerda 31.

házhoz menő szelektív: műanyag, papír zöldhulladék-gyűjtés háztartási hulladékgyűjtés

Hulladéknaptár

Munkaszüneti és ünnepnapokon a szállítás zavartalan. Kérjük a hulladékot reggel 6 óráig kihelyezni.

Ügyeljünk a tisztaságra!
Az önkormányzat és a szolgáltató a városkép rendezettségének 
megtartása érdekében kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy az 
ingatlanjaik elől elvitetni kívánt bárminemű hulladékot csak a 
szállítási napot megelőző este vagy a szállítás napján reggel 6 
óráig szíveskedjenek kihelyezni a közterületre, oly módon, hogy 
se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat ne zavarják. Amennyiben 
a szállítók a megfelelő időpontban kihelyezett hulladékot nem 
vinnék el az erre megjelölt napon, kérjük, ezt mielőbb jelezzék az 
önkormányzatnál, illetve a szállítónál, hogy a problémát orvosolni 
lehessen. 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal: 23/310-174/202-es mellék. 
Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.: 22/504-412 
(ügyfélszolgálat), 22/507-666 (szállítás).

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2011. 
CLXXXV törvény értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
az ingatlanhasználónak – szerződéses jogviszony keretében – 
kötelező jelleggel igénybe veendő közszolgáltatás!

Ügyfélszolgálat: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Kft., 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Telefon: 22/504-412. E-mail: 
ugyfel@deponia.hu.


