Tájékoztatás házhoz menő zsákos szelektív hulladék gyűjtésről 2021. II. negyedévben
A szelektív hulladék (papír/műanyag/fém) gyűjtésének és kihelyezésének szabályai:
Papírhulladék: vegyes újságpapír, szórólapok, kartondobozok
Műanyaghulladék és italos karton: műanyag (PET) italos palack LAPOSRA TAPOSVA, fólia (szatyor,nylonzacskó,zsugorfólia)
flakonok (kozmetikai és tisztítószeres), üdítős és tejes dobozok tiszta, kiöblített állapotban
Fémhulladék: aluminium italos doboz (üdítős, sörösdoboz), alufólia, aluminium tálca, konzervdoboz és egyéb fém
élelmiszercsomagoló anyagok minden tiszta, kiöblített állapotban
Az átlátszó sárga zsákokat cégünk térítésmentesen biztosítja, melyet gyűjtéskor a járat személyzete annyi darabszámban ad vissza,
amennyit Ön kihelyezetett az ingatlan elé a gyűjtés napján legkésőbb reggel 06.00 óráig. A zsákokban az alábbi hulladékok
vegyesen helyezhetőek el.
Kérjük NE helyezzen a zsákba ÜVEG hulladékot. Továbbá kommunális hulladékot és a jobbra felsorolt olyan szelektív hulladékot,
amely élelmiszerrel, vegyi- vagy egyéb bomló/fertőző anyaggal szennyezett, mert ez esetben dolgozóink nem szállítják el.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a járatok csak egyszeri alkalommal mennek végig a gyűjtési útvonalakon, a később kihelyezett
hulladékokért nem áll módunkban visszamenni. Ennek okán kérjük Önt, hogy az elszállítandó szelektív - és zöldhulladékot az adott
napon legkésőbb reggel 6:00-ig helyezze ki ingatlanja elé a korábbiakban megszokott módon és formában, ügyelve a környezet
tisztaságának megőrzésére és a közlekedés biztonságának betartására.
További kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken kaphat felvilágosítást: ügyfélfogadási napokon és időben
Cím: 3360 Heves, Károlyi Mihály utca 15.
Tel: 36/36 346-822
Email: info@dehu.hu vagy szallitas@dehu.hu
Web: www.dehu.hu

Köszönettel:
DEHU Nonprofit Kft.

Tenk Községi Önkormányzat
Cím: 3359 Tenk, Fő út 58.
Tel.: 36/470-033; 20/779-8567
e-mail: titkarsag@tenk.hu

TÁJÉKOZTATÁS
települési zöldhulladék elszállításáról
A lakosságnál keletkezett zöldhulladék (kerti növényi maradványok, lágy- és fás szárú növények részei)
elszállítása a jövőben az Önkormányzat szervezésében fog történni.
Minden negyedév előtt tájékoztatni fogjuk Önöket, hogy mely napokon kerül sor a szállításra.
Az összegyűjtött zöldhulladékot helyezzék ki az ingatlan elé a gyűjtés napján legkésőbb reggel 7.00 óráig.

2021. II. negyedévben a következő napokon kerül sor a zöldhulladék elszállítására:
˗ 2021. április 21. szerda
˗ 2021. május 19. szerda
˗ 2021. június 16. szerda
Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy ne az udvaron, kertben, a lakóingatlanok előtt kelljen elégetni a
kerti, száraz növényi hulladékot, ami amellett, hogy egészségtelen, sok bosszúságot is okozhat a környéken
élőknek.

Óvjuk közösen településünk környezetét, vigyázzunk a tisztaságra!
Köszönöm az együttműködést!
Szopkó Tamás
polgármester

