HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Túrkevei Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött külön gyűjtött zöldhulladékokat
az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. házhoz menő gyűjtés keretében díjmentesen elszállítja otthonuk
elől.
2018. évben az utolsó szerveshulladék szállítás 2018. december 19-én, szerdán
történik, reggel 7:00 órai kezdettel. Kérjük Önöket, hogy az elszállításra szánt
zöldhulladékokat az alábbi módon helyezzék ki az ingatlanjaik elé:
Az zöldhulladékok elszállításának feltételei:
 Zöldhulladékot csak elkülönítetten gyűjtve, (egyéb hulladéktól mentesen) zsákba
rakva, valamint 1 méteresnél nem hosszabb kötegekben összekötegelve, kézzel
rakodható módon szállítja el a köszszolgáltató
 Az elszállítható zöldhulladékok köre: kizárólag kert rendezésből, tisztításból
származó zöldhulladékok (levágott fű, falevél, avar, lomb, gallyak)
 Kihelyezés módja: a kisebb, darabos és ömlesztett zöldhulladékokat (levágott
fű, avar, lomb, kisebb gallyak) zsákokban, a nagyobb ágakat 1 m-esnél nem
hosszabb, kötegelt darabokban, összekötözve kérnénk az ingatlan elé a fenti
időpontban kihelyezni
 Fontos, hogy a zsákokban elhelyezett hulladék egyértelműen azonosítható
legyen, hogy az kerti zöldhulladékot tartalmaz. Az egyéb kommunális jellegű
hulladékokat tartalmazó zsákok nem kerülnek elszállításra.
 Kérjük, hogy ügyeljenek a zsákokba helyezett hulladékok súlyára! A lebomló
zöldhulladékokkal megtömött zsákok sok esetben nem bírják ki a rakodást, rakodás
közben szétszakadnak! A zsákokat nem lehet az emelőszerkezettel beüríteni, ezért
fontos, hogy azok olyan súlyúak legyenek, hogy azokat a rakodómunkásaink kézi erővel
az ürítőgaratig fel tudják emelni!
 Lényeges, hogy az elszállítandó zöldhulladékok a szállítási napon már reggel
7 órakor kikerüljenek az ingatlanok elé!
 Azt a hulladékot, amely nem a fentiek szerint lesz kihelyezve, nem áll
módunkban elszállítani!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy ünnepnapokon is a szokásos szállítási napokon
és időben szállítjuk el hulladékaikat az ingatlanjaik elől.
Kérdéseikkel, változásbejelentési igényükkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre
az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálat helye Túrkevén:
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. telephelyén
Cím: 5420 Túrkeve, Kinizsi út 51.
Telefon: 59/503-318
e-mail: info@ktkkft.hu
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

ügyfélfogadás szünetel
8:00 – 12:00
ügyfélfogadás szünetel
13:00 – 16:00
ügyfélfogadás szünetel

2018. december 25-én, 27-én és 2019. január 01-jén az ügyfélfogadás szünetel.
Áldott karácsonyi
Ügyfelünknek!
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Köszönjük segítő együttműködésüket!

