NHSZ Szolnok

Kdzszolgeltat6 Nonproflt Ktt.

Tisztelt Ugyfeliinkl

A

teleptrl6si sziliird 6s foll'6kony hullad6kkal kapcsolatos kozeg6szs6girgyi kovetelm6nye krSl szolo
1'6/2002.(lV.10.) ELIM rendelet alapj5n a hu lad6ksz5llit5s a lakossdgt6l 6s a kozLiletektSl egyardnt legal6bb
hetente egy alkalommal tort6nik.

Tiij6koztatjuk, hogy a hullad6krol szolo 2O1t!.. 6vi CLXXXV torv6ny szerint az ingatlan tulajdonosa koteles
kozszolgd ltatast igenybe venni.

a

Felhivjuk szives figyelmLiket, hogy a hu llad6ksz6llitiis iinnepnapokra, munkasziineti napokra tekintet n6lkiil,
a megszokott m6don t<irt6n ik I

ol sz6rmazoziild hullad6kok (pl.: a lev5gott fL.i, falev6l, kLilonbozo novenyi nyesed6kek, illetve
faforg5cs, faaprit6k, gallyak) gyfjtdse 20:1.9. 6prilis 1. 6s november 30. kozott gy(jt5pontok m(kodtet6sdvel
val6sul meg. K6rjirk, hogy a felhalmoz6dc,tt zoldhullad6kot a gy(jt6ponton helyezz6k el
A gy(jt5pont helye: 5000 Szolnok, Fels6-szarndai r& 1.96LL/3 hrsz. (Fels5-szandai r6ti Hullad6kudvar).
A kertgondozdsb

A zoldhullad6kot l<izd16lae a Tdrsas5eunk 6ltal forgalmazott biol6siailae Iebom16 m[ianvas zsdkban, vaev
zsdk. szatyor n6lkull helvezz6k el, valarnint k6ririk. hosv tdvolits6k el a dr6tokat, kotoz6 elemeket.

ggygb csomaeol6

a

nvasokat.

A sdrga fedelff L20 literes ed6rryekben gy(jthet5k a tiszta, sze n nyez6d6sm entes csomagolSsi hulladdkok, mint
a mfanyag, papir, italos karton 6s fdm csomagolSsi hullad6k, azonban k6riuk. hoev r]vee hullad6kot NE helvez,
zenek el ben ne
I

Az elktllonitetten gytlijtott hullad6kok begy(jtdse tovdbbra is a telepul6si hullad6kkaI kapcsolatos kozszolgdltat5s

r6sz6t k6pezi, a szolgdltat6s dijdt a hullad6ksziillitdsi dij tartalmazza.

T6szegen:

Ady E' ft, Alkotmiiny (t, Arany J. ft, Bem it, Bercs6nyi rit, Budai Nagy A. rlt, Bdzaviriig it, Csokonai it, Dob6
K. tit, D6zsa Gy. rit, Erkel F. (t, F6y A. ft, Bart6k B6la rit (Fijrst S. rit), virdg (t (G5g6s t. Ut), Tiszaviriig rit (Hrimiin
K. tit), H6s6k tere, lbolya rit, lfifsdg rit, J6kai (t, Karai Ut, Vadvir6g rit (Kili6n Gy. rit), Kcilcsey F. ft, Lehel dt, Liget
ft, Bar5ts5g (Marx dt), Moln5r Ferenc {Moln6r L. rit}, M6ricz Zs. (t, Levendula rit (Munk6s6r dt}, Musk6tli Ut,
Piizmdny P. rit, R6zsa rlt (R6zsa F. (t), sport tilt (Sallai ft), T(zolt6 0t, Vad6sz rit, viirkonyi Ut, Wesseldnyi ft.
sARGA FEDELU EDENy UR1TESINEK tD6p()N].tAt (2019)
ianulr 21'., februdr 18., mSrcius 18., 6 p rilis 15., mSjus J.3., jdnius 10., jri liu s 8., augusztus 5., szeptember 2., szeptember 30., okt6ber 28., november 25., dercernber 23.

Arp6d (t, Attila it, Attila utca, tlethlen ft, Bocskai ft, Damjanich rlt, Deiik F. rit, HunyadiJ. rit, Kdlvin t6r, Kdroly
R6bert (K6rolyi M. rit), Kinizsi ll ft, Miityiis ki16ly rit, Miksziith (t, Munkiicsy M. rit, Pet5fi S. rjt, R6k6czi F. tit,
T6part (t (S6gviiri ft), Szabadsiig (t, Sz6chenyi rlt, Tomori Ut, V6kony k6z, V<iriismarty M. ft, Zrinyi M. ft.
SARGA FEDELU EDENY URiTESi.NEK ID6PoN.IJAI (2019)

janudr 23., febru6r 20., mdrcius 20., Sprilis 17., mdjus 15., j(nius 12., jrilius 10., augusztus 7., szeptember 4.,
okt6ber 2., okt6ber 30., november 27.. der:enrber 25.
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NHsz szornok
Ktjzszolg6ltatd Nonproflt Kft.

Tdj6koztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok Kiizszolgdltat6 Nonprrofit Kft. az 6nkorm6nyzattal kiiziisen
a 2019' okt6ber 8-5n 6s okt6ber 10-6n a kdzszolgiiltat6s keret6ben ingyenes kaizteruleti
LOMTALANiTAsI AKCI6T szervez.

I
I

A hiiztartdsokban nap mint nap keletkez6 kommun6lis hullad6k mellett selejtez6sek, nagytakaritdsok alkalmdval,
eseti jelleggel nagym6ret(, a vegyes hullad6kt6l k0lon gy(ijtend6, kidobdsra szdnt b0torok, lomhullad6kok is felhalmoz6dhatnak. Ezek lakossiigi gyrijt6se akci6sorozatokkal val6sithat6 meg a leghatdkonya bba n. Az akci6 sordn
lehet6s6ge van T6szeg valamennyi ingatlan tulajdonosdnak, hogy a hdztartdsdban keletkez6 lomokat, selejtez6sre
kerult, haszniilhatatlan bdtorokat (szekr6ny, 6gy, szek, stb.) ingyenesen elszdllittathassa.

A lom hullad6k

elszSllit6sa az egyes kdrzetekben az egy6b kornmunSlis hullad6k elszdllitds6val azonos
gyfjt6napon t<irt6nik. K6rjiik, hogtr 2019. okt6ber 8-iin kedden 6s 10-6n csiitiirtiikiin a szokott m6don, a
hullad6ksz6llitrissal megegyez6 napon helyezz6k ki a lom hullad6kot.
Felhivjuk tovdbbd figyelmtiket, hogy a lomtalanit6s miatt elk6pzelhet5, hogy n6hdny utcdban a gy(jt6jdratok k6sni
fogna k. A kellemetlens6g6rt el n6z6st k6rii n k !

A lomtalanit6si akci6 sor6n NEM adhat6 5t, illetve nem keriil iitv6telre:
- Epit6si 6s bontdsi hullad6k (Elszdllitdsa kiilon megrendelhett6 Tdrsasdgunk Ugyf6lszolgii lati iroddjdban vagy
Informdci6s Pontj6 n)
- Vesz6lyes hullad6k (Ezek a tipusri hullad6kok iitadhat6k a H u llad6kudva rokba n, illetve gy(jt6sitkr6l,
elhelyez6siikr5l ti{j6koztatdst kap Tdrsasdgunk Ugyf6lszolgd lati iroddjdban)
- Kertgondoz6sb6l sz6rmaz6 zdldhullad6k
- Elektronikai hullad6k (Ezek a tipusti hullad6kok dtadhat6k a H u llad6kudva rokba n, illetve gyiijt6sUk16l,
elhelyez6sUk16l t6j6koztatiist kap Tdrsas6gunk Ugyf6lszol96lati iroddj6ban)
K6rd6seikkel, probl6mdikkal kapcsolatban keress6k bizalormmal Ugyf6lszol96latunkat vagy
Informiici6s Pontjainkat!

Szolnoki Informdci6s Pont
5000 Szolnok, J6zsef Attila (t 85.
Telefon:+36 56 511430, +361i6 511440
E-mail: hu lladek.szolnok@ n nsz. n u

Belviirosi Ugyf6lktizpont - lSzo Inok
5000 Szoinok, Kossuth t6r !r.
Telefon: +36 56 503 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@ n hsz.hu
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