
Hulladékkezelési tájékoztató 
 

Hová dobjam? 

Tegyünk együtt a tisztább Dunakilitiért! 

 

Nem túlzás azt állítani, hogy Földünk globális szemétlerakóvá vált.  

A jó hír, hogy tehetsz ellene! 

Évente tavaszi hulladékgyűjtést rendez Önkormányzatunk „Nem bántja a szemét?” elnevezéssel, 

amelyre szívesen várjuk önkéntesek jelentkezését. Ilyenkor megtisztul a falu közigazgatási 

külterülete, valamint folyópartjaink is. Ha Te is tenni akarsz valamit, jelentkezz bátran! 

De vannak más módszerek is, amivel hozzájárulhatsz a tisztább Dunakilitihez. Bekapcsolódhatsz 

az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjaiba. 

Lássuk, mit tehetsz a veszélyes hulladékok biztonságos elhelyezése érdekében! 

• lejárt/fel nem használt gyógyszerek: 

Vidd vissza az Aesculap gyógyszertárba (hétfő-péntek 8.00-14.30, kivéve kedd: 13.00-18.00! 

• fényforrás: 

Add le a Nyugat Takarék Szövetkezetben a kiégett égőket (hétfő-péntek 7.30-15.30)! 

• elem: 

Több helyen is gyűjtik ezeket. 

• Dunakiliti Község Önkormányzata (hétköznap 8.00-16.00) 

• Kiserdei Óvoda (gyerekekkel lehet beküldeni, a „Zöld Óvoda” program keretében) 

• Retro ABC (hétfő-péntek 5.00–17.00, szombat 5.00–12.00, vasárnap 6.00–12.00) 

• használt sütőolaj: 

Ne öntsd a lefolyóba, dugulást okozhat, ráadásul veszélyes hulladék. Vidd ki a 

zöldhulladék-lerakóba (szerda 16.00-18.00, szombat 10.00-12.00)! 

 

Nem veszélyesnek minősített, de gyűjtött hulladékok: 

• üveg, műanyag, fémdoboz (=szelektív gyűjtőedények) 

• Retro ABC mögött (Itt elhelyezésre került egy jótékony célt szolgáló 

használtruha-gyűjtőedény is.) 

• Dunakiliti Posta előtt 

• A kommunális hulladék szállítása minden héten hétfőn történik. 

• A kék kukában gyűjtött PET-palackot, papírt, fémdobozt minden hónapban az utolsó 

csütörtökön szállítják el. 

• A dunakiliti lakcímmel rendelkező lakosok 40 %-os önkormányzati támogatással 

rendelhetnek konténert. 

• papírgyűjtés (karton, újságpapír – színes és fekete-fehér csoportban) 

A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola diákjai verseny keretében gyűjtik évente 

kétszer (tavasszal és ősszel). 

• ág-nyesedék és fű-falevél (így csoportosítva) 

Ne égesd el a kerti zöldhulladékot! Vidd ki a zöldhulladék-lerakóba, ahol komposztálják, amit 

lehet! (Szerda 16.00-18.00 h, szombat 10.00-12.00 h, és mutasd fel a dunakiliti lakcímkártyád!) 

 

Lejárt a körömlakkod, nincs a felsorolásban az a hulladéktípus, ami Nálad keletkezik? Erre is 

van megoldás! 



• lomtalanítás – bárminemű hulladék: 

Dunakiliti zöldhulladék-lerakó és Tejfalusziget, Csiba Lajos utca (évente) 

A fémhulladék bevételét községszépítő, jótékony célra fordítjuk. 

• bárminemű szelektív gyűjtése (ágy, akkumulátor, rongy stb.) 

Nem szeretnél/tudsz a lomtalanításig várni? Vidd a rajkai Hulladékudvarba! Cím: Rajka, Ságvári 

u. 34. (Calida mögött), csütörtök 13.00-17.00, szombat 8.00-12.00. Vidd magaddal a dunakiliti 

lakcímkártyád és szelvényt, amely tanúsítja, hogy fizeted a szemétszállítás díját! 

 

HA EZEKET AZ APRÓ LÉPÉSEKET MEGTESSZÜK KÜLÖN-KÜLÖN, NAGY LÉPÉST 

TEHETÜNK EGYÜTT A MÉG SZEBB ÉS MÉG TISZTÁBB DUNAKILITIÉRT. 
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