MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Tatabánya, Búzavirág út

Az Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján egy ingatlanhasználó magánszemély által átadható hulladékok mennyiségei









mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a műanyag, papír, üveg és fém valamint textil csomagolási hulladékok
inert (építési és bontási) hulladékból ingatlanonként évente 3 m3,
lom hulladékból ingatlanonként évente 3 m3,
háztartási étolaj és zsír hulladékból ingatlanonként havonta 2 liter;
személygépjármű gumiabroncs hulladékból ingatlanonként évente 4 db
veszélyes hulladékból (festékek, lakkok, motorolaj, elemek, akkumulátorok,) ingatlanonként évente 5 kg;
elektronikai hulladékból ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg
zöldhulladékból ingatlanonként 1 m3/ alkalom, de évente legfeljebb összesen 3 m3
Hulladékátvétel feltételei

A hulladékudvart kizárólag Tatabánya, Baj, Bodmér, Dunaszentmiklós, Héreg, Kocs, Naszály, Szár, Szárliget, Tarján, Újbarok, Várgesztes,
Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős, Csabdi, Dunaalmás, Óbarok települések körzetének közigazgatási területén élő, bejelentett
lakcímmel rendelkező lakos vehet igénybe, abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette, Csabid, Dunaalmás, Óbarok
települések esetében a közszolgálati szerződést bemutatta.
Hulladék beszállításakor a lakos köteles lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni valamint igazolni, hogy a közszolgáltatási
díjat megfizette.
A beszállításhoz kapcsolódóan számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:
 a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja
 a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma
 a beszállított hulladék azonosító száma és mennyisége
A hulladékudvar működési rendje








a hulladékok beszállítása a telephelyre az ügyfél által,
ügyfél adatok ellenőrzése,
a hulladék szemrevételezése (az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat a hulladékudvar kezelő személyzetének meg kell tagadnia),
A veszélyes hulladékot csak a gyűjtőudvar személyzete helyezheti el a megfelelő gyűjtőkonténerbe, minősített edényzetekbe,
a nem veszélyes hulladékokat, a hulladékot beszállító a személyzet irányításával, segítségével helyezheti el a megfelelő gyűjtőkonténerbe,
hulladékok mérlegelése kisméretű mérleggel, műszaki becsléssel történik
hulladék átvételéről bizonylat készítése
Munkavédelmi, tűzvédelmi, közlekedési szabályok








Folyékony hulladék átvétele lezár, sérülésmentes göngyölegben lehetséges
hulladékudvarban maximum 2 autó tartózkodhat egyidejűleg. A várakozó autó a bejárat előtt akadálymentességet biztosítva állhat meg
A járművek 5 km/h maximális sebességgel közlekedhetnek
A hulladék beszállítása csak a meghatározott útvonalon történhet, attól eltérni tilos
A hulladék mozgatása, rakodása közben esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért Társaságunk nem vállal felelősséget. A hulladék átadó
munkavégzése során saját testi épségéért saját felelősséggel tartozik
A területen a dohányzás szigorúan tilos

Hulladékudvar elérhetősége:
2800 Tatabánya, Búzavirág út Hrsz: 7860/1.
A hulladékudvar nyitva tartása
2018.10.01-jétől
Nyitva tartás
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