
   

  Tisztelt Ügyfeleink!         

 

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosokat, hogy 2017. szeptember 04-től új 

szolgáltatásként bevezeti a zöldhulladék házhoz menő gyűjtését, melyhez a zöld színű zsákokat cégünk díjtalanul biztosítja. 

A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra 

darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. A Kft. munkatársai a nem kötegelt faágakat nem szállítják el!  

 

Ezzel egy időben szelektív hulladékgyűjtésre sárga színű zsák kerül bevezetésre, melyet szintén díjtalanul 

biztosítunk. Az ebben gyűjthető hulladékokról a zsákon lévő felirat alapján, valamint a honlapunk is tájékozódhat. A sárga 

zsák csak a szelektív hulladék gyűjtésére szolgál, melyet kérhet a gyűjtést végző gépjármű sofőrjétől, illetve a központi 

ügyfélszolgálatunkon. Minden lakos annyi zsákot kap, amennyit megtelve kirakott a szállítás napján.  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék és szelektív hulladék elszállítását kéthetente (páros-páratlan hét) 

végezzük. Kérjük, a megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. Az Ön 

lakcímét érintő szállítási időpontokkal kapcsolatban kérjük, tájékozódjon az Önkormányzatnál, illetve a www.egrihulladek.hu 

weboldalon. 

 

Köszönjük, hogy Ön is szelektíven gyűjt! 

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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