
 

Tisztelt Kenderesi Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településükön 2020. II. félévében a 28. héttől a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás gyűjtési napjaiban változások lesznek.  

 

1. A kommunális (vegyes) hulladékszállítással kapcsolatos változások: 
 

A közszolgáltató tevei szerint a meglévő vonalkód olvasáson alapuló rendszert egy úgynevezett RFID, chippes 

rendszer váltja fel, amely korszerűbb és biztonságosabb megoldást nyújt az ürítés alapú számlázás 

fenntartásában. Ennek érdekében összehangolva a többi közszolgáltatási terület gyűjtési rendjét a szerdai 

gyűjtőnap helyett, 2020. július 10-től pénteki napra tevődik a háztartási hulladék gyűjtése. 

Az RFID rendszerre történő átállásról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 

Felhívjuk minden kedves Ügyfelünk figyelmét, hogy a kuka edényeiket minden gyűjtőnapon reggel 7:00 óráig 

szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanjaik elé. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a kommunális hulladékgyűjtés 

ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is változatlanul történik. 

2. Az elkülönített gyűjtött szelektív és biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése 
 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön az elkülönítetten gyűjtött szelektív, illetve a 

zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása 2020. II. félévben az alábbi időpontokban történik:  

 

             

Hét 
szelektív hulladék 

gyűjtési napok 
zöldhulladék 

 gyűjtési napok 

30. 07.24. - 

31. - 07.31. 

34. 08.21. - 

35. - 08.28. 

38. 09.18. - 

39. - 09.25 

42. 10.16. - 

43. - 10.23. 

46. 11.13. - 

47. - 11.20. 

50. 12.11. - 

             
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is a megszokott gyűjtési rend szerint 

szállítjuk el az ingatlanjaik elé kihelyezett hulladékokat! 

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a szelektív és a zöldhulladékaikat az eddig 

szokásos módon (szelektív hulladékok esetében az erre a célra kiosztott sárga fedeles kukákba, a zöld 

hulladékokat egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb 

kötegekbe összekötve) a fenti napokon, reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanjaik elé! 

 

A zöldhulladékok begyűjtése a közszolgáltatás keretében kizárólag a háztartásokban képződött zöldhulladékok 

begyűjtésére terjed ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a közterületeken, az intézményeknél és a gazdálkodó 

szervezeteknél képződött zöldhulladékokra. Egy ingatlan elé maximálisan kihelyezésre és elszállításra kerülő 

hulladék mennyisége 1 m3. 

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves 

figyelmüket: 

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek megfelelően havi egy alkalommal történik. Nagyon 

fontos azonban, hogy az így gyűjtött hulladékok megfelelő minőségben és tisztán kerüljenek gyűjtésre! 



Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűjtő edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy 

kevés energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára moshatók! Tudni kell, hogy ezek a hulladékok a begyűjtés után 

emberek által kerülnek további válogatásra, tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, szennyeződésmentes 

hulladékok kerüljenek az erre szolgáló edényekbe és zsákokba! Ha bizonytalan abban, hogy az adott hulladék 

betehető-e a szelektív gyűjtő edénybe, zsákba, akkor kérjük, hogy inkább a vegyes hulladékgyűjtő edénybe 

(szürke és zöld kuka) helyezze azt el! A fém és a műanyag palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes 

dobozokat hajtogassa össze, vagy tapossa laposra! A kötegelhető papírhulladékot a zsák mellé helyezve is 

elszállítjuk kötegelten, tehát nem kell a kukákba, zsákokba tenni azokat.  

Fontos: nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe olyan szennyezett anyagok, amely a négy hetente történő 

begyűjtésig a zsákban, edényben bomlásnak, romlásnak, erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek egészségügyi 

hulladékok, pelenkák, injekciós tűk, egyéb más fertőzésveszélyt jelentő anyagok!  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a továbbiakban rendszeresen kontrollálni fogjuk a kihelyezett hulladékok 

minőségét! A nem megfelelő tisztaságban gyűjtött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem kerülnek elszállításra, 

és a zsákok sem kerülnek pótlásra! 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékaikat ezek figyelembevételével legyenek szívesek a 

lakóingatlanjaik elé kihelyezni!  

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük: 

 

NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 


