FIGYELEM!
2017. JANUÁR HÓNAP 01. NAPJÁVAL A ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓ
SZÁLLÍTJA EL A HULLADÉKOT KÖZSÉGÜNKBŐL.
A VÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATBAN A KÖVETKEZŐKRŐL TÁJÉKOZTATJUK ÖNT.
A ZÖLD HÍD PROGRAM szolgáltatási területén található 108 település szinte mindegyikét érintő
megállapodás született a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és az
Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás, a Zöld Híd Régió NKft. tulajdonosa között.
Településünkön a jelenlegi közszolgáltató befejezi a hulladékgazdálkodási tevékenységét. A
szolgáltatás folytatására az állami koordináló szervezet a Zöld Híd Régió NKft.-t kérte fel a
hulladékszállítás és kezelés komplex feladatának átvételére.
Lényeges információ, hogy a hulladékszállítás díja egyelőre nem változik!
Településünkön nem változik a gyűjtések napja, az első gyűjtési nap 2017. január hónap 03. (kedd).
Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladék elszállítás rendjére!
A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOT kizárólag az önkormányzat által biztosított hulladékgyűjtő edényben
vagy az edény mellé elhelyezett, a Zöld Híd által biztosított, többlethulladékos zsákban fogják csak
elszállítani. A gyűjtő edény fedele pedig legyen lecsukható állapotban. A többlethulladékos zsákok
nem ingyenesek, azok kezdetben az önkormányzatnál lesznek átvehetők, később lesznek külön
kijelölt zsákértékesítési helyek. Ezekről a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk, és megnézheti
majd a Zöld Híd honlapján is: www.zoldhid.hu/nkft
A NEM MEGFELELŐ EDÉNYBEN ÉS/VAGY ZSÁKOKBAN KIHELYEZETT HULLADÉKOKAT NEM SZÁLLÍTJÁK EL!
A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOK esetében vagy a Zöld Híd által biztosított, szelektíves zsákban
vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző
munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak
ingyenesen. Az első, szabályos szelektíves zsákokat az önkormányzatnál lehet beszerezni.
Változás lesz a szelektív hulladékgyűjtés rendjében, ezentúl minden negyedik héten egy
alkalommal fogják a szelektív hulladékokat begyűjteni.
Az első időpont 2017. január hónap 10. (kedd), a következő: 2017. február hónap 07. (kedd).
FONTOS MÉG!
Kérjük, hogy tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a szelektív hulladékokat a zsákban, hiszen
csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a
szájánál összefogható!
Figyelem! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe!
A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál.
Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait ingatlanja elé!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a finanszírozás
elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a
számlázás, a díjbeszedés, a követeléskezelés. Ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a
hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek.
A Zöld Híd ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon +36 40-201-026
posta: 2101 - Gödöllő, Pf.: 75. vagy 2661 - Balassagyarmat, Pf.:101.
KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT!
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