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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentmártonkáta településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  
 

2016. május 5-től, határozott időre a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.  látja el. 
 
A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) 
végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535. 
Társaságunk a heti rendszeres hulladékszállítást a pénteki napon végzi el a település teljes területén. Kérjük 
Önöket, hogy ezen a napon, a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig. 
 
Az előző szolgáltató, a Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft. többlethulladék gyűjtő zsákját 2016. 
június 30-ig elszállítjuk. 
 
Havonta egy alkalommal, a megjelölt időpontokban, a hétfői napokon biztosítjuk a szelektív hulladékok 
(műanyag, papír és fém csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását. A szelektív 
hulladékok gyűjtéséhez biztosítunk emblémás zsákot, azonban ezen felül is korlátlan mennyiségben, bármilyen 
áttetsző zsákban kihelyezhetők a hulladékok. A kihelyezett zsák ellenében cserezsákot a szállítás során biztosítunk. 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a nem átlátszó (pl. fekete) zsákban gyűjtött zöld vagy szelektív hulladékok 
elszállítását nem tudja biztosítani Társaságunk. 
 

2016. évi szelektív hulladékszállítási rend: 
Május 9. Június 13. Július 11. 

 
 
Az üveg hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek helyszínének kijelölése folyamatban van.  
 
Társaságunk május 5. és július 31. között havonta 1 alkalommal a járattervnek megfelelően hétfői napokon elvégzi 
a zöldhulladék zsákos begyűjtését, melyet kizárólag biológiailag lebomló zsákban lehet kihelyezni. A 
hulladékok gyűjtéséhez az első alkalmat megelőzően ingatlanonként 1 db biológiailag lebomló gyűjtőzsákot 
eljuttatunk az ingatlan tulajdonoshoz. A továbbiakban, a zöld hulladék kihelyezéséhez szükséges zsákot a helyi 
ügyfélszolgálatunkon tudják átvenni! Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, kötegelve 
kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 06 óráig.  
 

2016. évi zöldhulladék szállítási rend: 
Május 16. Június 20. Július 18. 

 
 
 
A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el. A lomtalanítás e 
módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott 
időponthoz igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. 
Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 
 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék; 
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 



- veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék. 

 
Az ügyfélszolgálati rendszer keretében a problémák, panaszok, észrevételek megoldására a VERTIKÁL Nonprofit 
Zrt. a Polgármesteri Hivatalban (Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.), a központi ügyintézési helyén (Polgárdi, 
Szabadság u. 26.), valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.:22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: 
www.vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján. 
Nyitva tartás 
Települési Polgármesteri Hivatalban: páros heteken hétfői napokon 17.00-19.00 óra között. Az esetlegesen 
keletkező többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat és a biológiailag lebomló zsákokat itt tudja a 
számlafizető ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja aláírással átvenni. A többlethulladékos zsákokat a 
NHKV Zrt. fogja számlázni. 
Központi ügyintézés helyén: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.00 – 16.00; Szerda: 07.00 – 19.00; Péntek: 07.00 – 13.00 
 
 
Polgárdi, 2016. május 4. 
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