Tisztelt Túrkevei Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. regionális közszolgáltató megbízásából a Karcag Térségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozóként végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Túrkeve városban.
Ahogyan azt az elmúlt időszakban tapasztalhatták és a korábbi tájékoztatásokban is olvashatták Túrkevén a korábban
alkalmazott ürítésalapú számlázás kerül ismételten bevezetésre a természetes személyek (lakosság) körében.
Az edények ürítésének az azonosítását egy speciális vevőberendezéssel ellátott gépjármű fogja végezni, ezért a
korábban kialakított szállítási napok és körzetek némileg módosulnak.
A hulladékszállítás egyéb rendjében, (szerves zöldhulladék, szelektív újrahasznosítható hulladék, valamint vegyes
háztartási hulladékok gyűjtése) a gyűjtési módokban, azok gyakoriságában, valamint azok rendszerességében egyéb
módosítás nem lesz.
A szállítási napok a gazdálkodó szervezetek és a vállalkozások tekintetében a közszolgáltatási szerződés szerint
alakulnak, illetve a korábbi szerdáról a csütörtöki napra módosulnak.
Néhány utcában a szállítási nap megváltozik, az alábbiak szerint:
Hétfői szállítási nap:
Szabadság u., Rákóczi út – Kuthen Király út által határolt Déli városrész, ezeket az utcákat is beleértve.
Keddi szállítási nap:
József A. út, Bajcsy Zs. u., Széchenyi út – Rákóczi u. és a Szabadság út által határolt nyugati terület.
A Rákóczi u. és a Szabadság út a hétfői körzetbe került.
Szerdai szállítási nap:
Táncsics M. út, Ady E. út. – Kuthen Király út által határolt keleti terület. A Táncsics M. út és az Ady E. út. a szerdai nap
során kerül begyűjtésre, azonban a Kuthen K. út a hétfői körzetbe került.
Csütörtöki szállítási nap:
József A. út, Bajcsy Zs. u., Széchenyi út – Táncsics M. út, Ady E. út. által határolt északi terület.
A József A. út, Bajcsy Zs. u., Széchenyi út a keddi körzetben maradt, a Táncsics M. út, Ady E. út. pedig a szerdai
körzetbe került.
Az új gyűjtési körzetek szerinti első gyűjtés a 33. héten, 2019. 08. 12-én hétfőn kezdődik. Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az első időszakban próbaüzem történik. Minden ürítésre felkínált kuka ürítésre kerül, és a jeladóval történő
felszerelést folyamatosan biztosítjuk.
Addig még további csatornákon is tájékoztatjuk Önöket.
Szelektív és zöldhulladék gyűjtés
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy a településükön a 2019. II. félévében mely napokon történik az
elkülönítetten gyűjtött szelektív és a zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása.
A gyűjtési napok a szelektív hulladékok tekintetében minden hónap második péntekjén, míg a zöldhulladékok
esetében, novemberig hónappal bezárólag, minden hónap első péntekjén történik!
szelektív hulladék gyűjtési napok
(minden hónap második péntekje)
július 12.
augusztus 9.
szeptember 13.
október 11.
november 15.
december 13.

zöldhulladék gyűjtési napok
(novemberrel bezárólag minden hónap első
péntekje)
július 5.
augusztus 2.
szeptember 6.
október 4.
november 8.
-

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz:
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5420 Túrkeve, Kinizsi út 51.
5300 Karcag, Petőfi utca 1/E.
Tel.: 30/710-29-67
Tel: 59/503-317
kedd:
8:00-12:00
kedd:
8:00-15:00
csütörtök:
13:00-16:00
szerda:
6:00-18:00
Csütörtök:
8:00-15:00
www.ktkkft.hu, www.nhsztisza.hu

„Legyen Ön is válogatós!

