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TÁJÉKOZTATÓ  
A 2017. ÉVTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL 

Üdülő-és hétvégiház-tulajdonosok részére 
 

 
 
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
 
 
A korábbi évek tapasztalataiból okulva az elmúlt három évben az 
Önkormányzat, mint szolgáltató, illetve szolgáltatást megrendelő átvállalta az 
állandó lakosok, és a hétvégiház-tulajdonosok szemétszállítási költségeit. 
Azt gondolom, Önökhöz is eljutott az információ, hogy 2017. január 01-től a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos minden tevékenység állami monopólium 
lett. 
A jogszabály alapján elkészített helyi rendelet szerint minden hétvégiház-
tulajdonosnak évi két negyedévre – függetlenül attól, hogy mikor és mennyi 
időt tartózkodik a hétvégi házában- egységes díjat kell fizetni. 
 

1.) 50 literes zsákban gyűjtik a hulladékot, 2 negyedévnek (26 hétnek) 
megfelelő hulladékszállítási közszolgáltatási díjat fizetnek. 

 
2.) Hulladékgyűjtő zsákok árát Önkormányzat átvállalja és közvetlenül 

fizeti meg a Közszolgáltató részére. Önkormányzattól kapott lista 
alapján 1142 db üdülő található a településeken, így 1.142 db x 26 
zsák = 29.692 db zsák kerül kiszállításra és kiszámlázásra 
Önkormányzat részére 40 Ft+ÁFA/zsák egységáron. 
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3.) A gyűjtőtasakok ( 26 db zsák) 2017. március 01-től a következő 
helyeken és időpontokban vehetők át: 
Galyatető 
Vegyesbolt (Kodály Z. sétány 2.) 
H-P:  8:00-16:00 óra között  
Szo:  8:00-14:00 óra között 
Mátraszentimre 
Önkormányzati Hivatal (Rákóczi út 16.) 
H-Cs: 8:00-16:00 óra között  
P:       8:00-14:00 óra között 
BéTerv étkezde (Deák F. u. 16.) 
Szo-V: 11:00-18:00 óra között 
Mátraszentistván 
3Patak Panzió (Petőfi S. utca 17.) 
Szo-V: 10:00-18:00 óra között 
 

4.) Felmerülő plusz zsák igénye esetén az 50 Ft+ÁFA/zsák + 152 
Ft+ÁFA/zsák/ürítés áron beszerezhető a Közszolgáltató székhelyén 
működő ügyfélszolgálaton (Gyöngyös, Kenyérgyár út 19) 
 

5.)  Hulladékszállítási díj üdülőtulajdonosoknak, amely díj a 2. és 3. 
negyedévet követően kerül kiszámlázásra 
3,03 Ft + ÁFA/liter/ürítés 
50 literes zsák ürítési díja: 151,5 Ft + ÁFA/ürítés 

A hulladék elszállítása hétfői napokon történik. 
 
A hulladékszállítást végző cég neve és elérhetőségei: 
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 19. 
tel: 37/311-894, Fax. 37/500-281/32.mell. 
e-mail: info.gyongyos@nhsz.hu       www.nhszgyongyos.hu 
hétfő, kedd, péntek: 8:00-16:00 

szerda: 8:00-20:00 

csütörtök: Zárva 
 

 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 
 
Mátraszentimre, 2017. január 
        Stuller András  s.k. 
            polgármester 
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