
NHSZ Tisza  
Nonprofit Kft 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
KUNMADARAS 

2020 
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2020-ban folytatja a korábban bevezetett házhoz menő zöldhulladék szállítást Kunmadaras településén, az 
OHKT előírásai alapján, havonta egy alkalommal (kivéve a januári hónapot, ekkor 2 alkalommal) 
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS: 
A zöldhulladék szállításnál az átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és a maximum 1 m hosszú, kötegelt metszési hulladék kerül 
elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként max. 2 X 120 liternek megfelelő mennyiségű/ alkalom lehet.  Kérjük 
Önöket, hogy a zöldhulladékokat reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlan elé. Továbbá tájékoztatjuk, hogy az adott napokon csak a 
zöldhulladékot tartalmazó zsákok kerülnek elszállításra. Azt a zsákot, ami egyéb hulladékot is tartalmaz, nem szállítjuk el. Felhívjuk a 
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a januárban esedékes zöldhulladék szállítás alkalmával, kizárólag a december 25. és január 31. 
között képződött fenyőfa hulladék kerül elszállításra. 
 
SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 

JÁRAT SZÁLLÍTÁS  Jan. Febr. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

ZÖLD HAVONTA 1 X PÉNTEK 10,24 - -  3 8 5 3 7 4       2 6 -  

          További információ a www.nhsztisza.hu 
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