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Tisztelt Ueyfeliink!

A

telepUl6si szi16rd

6s

foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kozeg6szs6giigyi krivetelm6nyekr6l
L512002.(|V.10.) Ei.iM rendelet alapj6n a h u llad6ksz5llit6s a lakoss6gt6l 6s a kciz0letekt6l egyardnt
hetente egy alkalommal tcirt6nik.

Tdj6koztatjuk, hogy a hullad6kr6l sz6l6 2OI2. 6vi CLXXXV. t6rv6ny szerint az ingatlan tulajdonosa
kozszolgSltatdst i96nybe venni.
Felhivjuk szives figyelmtiket, hogy a hullad6ksz6llit6s iinnepnapokra, munkasziineti napokra tekintet
a megszokott m6don ttirt6nik!

f(, falev6l, kUlonbciz6 nov6nyi nyesed6kek,
faforg5cs, faaprit6k, gallyak) gy(jt6se 2018.5prilis L. 6s november 30. kdzcitt gyfijt6pontok m(
A kertgondozdsb6l sz6rmaz6 zdldhullad6kok (pl.: a lev6gott

il

val6sul meg. K6rjilk, hogy a felhalmoz6dott zoldhullad6kot a gyfijt5ponton helyezz6k el.
A gyfijt6pont helye: 5000 Szolnok, Fels6-Szandai r6t 19511/3 hrsz. (Fels6-Szandai r6ti Hullad6kudvar|.

zsdk. szatvor n6lkill helvezz6k el. valamint k6rilik. hoev tdvolits6k el a dr6tokat. kotoz6 elemeket.

egv6b csomasol6 anvaeokat.
A sirga fedel( 120 literes ed6nyekben gy(jthet6k a tiszta, szen nyez6d6smentes csomagolSsi hullad6kok,
a mfianyag, papir, italos karton 6s f6m csomagoldsi hullad6k, azonban
zenek el benne!

elkiikinitetten gy(jt6ti hullad6kok begyiijt6se tovdbbra is a telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos
r6sz6t k6pezi, a szolgdltatds dij6t a h ullad6ksz6llit5si dij tartalmazza.

Az

T6szeeen:

Ady E. rit, Alkotm6ny rit, Arany J. rit, Bem (t, Bercs6nyi (t, Budai Nagy A. rit, Brizavirdg [t, csokonai 6t,
K. rit, D6zsa Gy. rit, Erkel F. rit, F6y A. rit, Bart6k B6la rit (Fiirst S. rit), Virdg [t (G6giis l. rit), Tiszavirdg Ut
K. 0t), H6stik tere, lbolya 6t, lfjrisrig rit, J6kai (t, Karai ft, Vadvirig ft (Kili6n Gy. ft|, K6lcsey F. Ut, lehel tit,
ft, Bardtsdg (Marx ft), Moln6r Ferenc (Moln6r [. (t], M6ricz Zs. rit, Levendula ft (Munkis6r rit),
Pizm6ny P. ft, R6zsa it (R6zsa F. Ut), Sport ft (Sallai ft), Tfizolt6 rit, Vadisz 0t, V6rkonyi (t, Wessel6nyi
SARGA FEDETU EDENY UR1TESENEK ID6PoNTJAI (2018)

janu6r 22., februdr 19., m6rcius 19., dprilis 16., m6jus 14., jdnius 11., jrilius 9., augusztus 6., sze
okt6ber 1., okt6ber 29., november 26., december 24.

Arpiid rit, Attila rit, Attila utca, Bethlen Ut, Bocskai it, Damjanich it, DeAk F. rit, HunyadiJ. 6t, Kilvin t6r,
R6bert (K6rolyi M. rit), Kinizsi P. tit, Mdty5s kirily rit, Miksz6th Ut, Munkdcsy M. rit, Pet6fi S. rlt, R6k6czi
T6part ft (Sdgvdri dt), Szabadsig rit, Sz6chenyi !t, Tomori (t, V6kony kiiz, Viirtismarty M. rit, Zrinyi M.
SARGA FEDELU EDENY UR'TESENEK TD6PONTJAI (2018}

janu1r 24., febru6r 21., mdrcius 21., dprilis L8., mdjus
okt6ber 3., okt6ber 31., november 28., december 26.

I

1-5.,

j(nius 13., jtilius 11., augusztus 8., szeptem

H-5000 Szolnok, J6zsef Attila iit 85. +36 56 511 450 F: +36 56 343 198 W: www.nhszszolnok.hu
Cdgjegyz6kszim: 16-09-015920 Bankszdmlaszdm: 177 45004-20732642
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Tij6koztatjuk, hoty az NHSZ Szolnok Ktizszolg6ltat6 Nonprofit Kft. az Onkorm6nyzattal kdzdsen
a 2018. m6rcius 20-6n 6s 22-6n a kiizszolgSltat6s keretdben ingyenes kiizteriileti
LOMTALANITASt AKCt6T szervez.

A h6ztartdsokban nap mint nap keletkez6 kommundlis hullad6k mellett selejtez6sek, nagytakaritdsok alkal
esetijelleggel nagym6retii, a vegyes hullad6kt6l ktilon gy(jtend6, kidobiisra szdnt bdtorok, lomhullad6kok is
moz6dhatnak. Ezek lakossSgi gyUjt6se a kci6so rozato kka I val6sithat6 meg a leghat6konyabba n. Az akci6
lehet6s6ge van T6szeg valamennyi ingatlan tulajdonosdnak, hogy a h6ztartdsdban keletkez6 lomokat, se
ker0lt, haszn6lhatatlan bftorokat (szek16ny, dgy, sz6k, stb.) ingyenesen elszdllittathassa.

A lom

hullad6k elszdllitdsa az egyes kiirzetekben az egy6b kommunilis hullad6k elszSllitdsdval
gyfjt6napon tiirt6nik. K6rjiik, hogy 2018. m6rcius 20-dn kedden 6s 22-6n csiitiirtiikiin a szokott
hullad6kszdllitdssal megegyez6 napon helyezz6k ki a lom hullad6kot.
Felhivjuk tovdbbd figyelmiiket, hogy a lomtalanitSs miatt elk6pzelhet6, hogy n6hdny utcSban a gy(jt6jdratok
fognak. A kellemetlens6g6rt eln6z6st k6riink!
A lomtalanitisi akci6 sor6n NEM adhat6 5t, illetve nem kerul ew6telre:
- Epitdsi 6s bont6si hullad6k (Elszdllitdsa kiJlon megrendelhet6 Tdrsas5gunk Ugyf6lszolg6lati irod5jdban

Informdci6s Pontj6n )
- Vesz6lyes hullad6k (Ezek a tfpusri hullad6kok iitadhat6k a Hullad6kudva rokban, illetve gy(jt6sijkr6l,
elhelyez6sii kr6l tdj6koztatdst kap Tilrsasdgunk Ugyf6lszol96lati irod6jdban)
- Kertgondozisb6l szdrmazri ziildhullad6k
- Elektronikai hulladdk (Ezek a tfpusf hullad6kok Stadhat6k a Hullad6kudvarokba n, illetve gy(jt6stikr6l,
elhelyez6siik16l tdj6koztatdst kap T6rsasdgunk Ugyfdlszolgdlati iroddjdban)
K6rd6seikkel, probl6m5ikkal kapcsolatban keress6k bizalommal Ugyf6lszolgelatunkat vagy
Inform5ci6s Pontjainkat!

Szolnoki Informdci6s Pont
5000 Szolnok. J6zsef Attila (t 85.
Telefon: +36 55 511 430. +36 56 511 440
E-mail: hulladek.szolnok@ n hsz. hu

Belv6rosi Ugy6lk6zpont - Szolnok
5000 Szolnok, Kossuth t6r 9.
Telefon: +36 56 503 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

H-5000 Szolnok, J6zsef Attila (t 85. T: +36 56 511 450 F: +36 56 343 198 W: www.nhszszolnok.hu
Cigjegyzdkszdm: 16-09-015920 Bankszimlasz;m: 77745oo4-2oL32642
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