
KÖZLEMÉNY 

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. ezúton értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a 2013. évben a 
megváltozott jogszabályi és gazdasági körülmények miatt a zöld hulladék begyűjtési 
szolgáltatását (ún. zöld zsákos bio- hulladékgyűjtés) nem tudja tovább végezni. 
A Társaságunk által önként vállalt, és a lakosság részéről nagy örömmel fogadott szolgáltatás 
fenntartása a 2012. évben is csak úgy volt lehetséges, hogy annak költségeit az egyéb 
bevételekből fedezte a Társaság, amire a 2013. évben – önhibáján kívül – már nincs lehetősége. 
Sajnos a zöld hulladék a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében – begyűjtését illetően – nem 
tartozik a támogatott hulladékfrakciók közé, illetve az elkészített komposztnak sincs meg a 
felvevő piaca, így a veszteséges tevékenység végzése veszélyeztetné az újrahasznosítható 
hulladékok – sárga zsákos – szelektív gyűjtését is.  
A 2013. évben a lakosságnak lehetősége lesz a Hulladékgyűjtő udvarokban 10 zsák vagy 
kéve/háztartás/hét, illetve a nagykőrösi Komposztálóban korlátlan mennyiségben a zöld 
hulladék díjmentes elhelyezésére. A szolgáltatás igénybevételéhez lakcímkártya bemutatása 
minden esetben szükséges. 
Egyúttal kérjük Önöket arra, hogy amennyiben lehetőségük van a házi komposztálásra, úgy 
éljenek annak lehetőségével. 

 
Az alábbiakban közöljük a működő Hulladékgyűjtő udvarok valamint a Komposztáló Mű 
nyitvatartási rendjét és címeit: 

 
A hulladékgyűjtő udvarok címei és nyitva tartása: 

 
 Monor, Bajcsy-Zsilinszky út 092/11 hrsz. (régi hulladéklerakóval szemben) 

 Pilis, Vágóhíd utca 751/4 hrsz. (Nyárfa utca sarkánál) 
 Nagykáta, Erdőszőlő 0236/4 hrsz. 

 
 

Március 1-től szeptember 30-ig   Október 1-től február 28-ig 
Hétfő: SZÜNNAP Hétfő: SZÜNNAP 
Kedd- Péntek: 9:00 – 17:00 Kedd- Péntek: 8:00 – 16:00 
Szombat: 8:00 – 16:00 Szombat: 8:00 – 16:00 
Vasárnap: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA 
Ebédidő: 12:00 – 13:00 Ebédidő: 12:00 – 13:00 

 
 

A Komposztáló Mű címe és nyitva tartása: 
 

 Nagykőrös, 0114/4 és 0123/2 hrsz. (szennyvíz teleppel szemben) 
 

Hétfő- Péntek: 7:00 - 15:30 
Szombat - Vasárnap: ZÁRVA 
Ebédidő: 12:00 - 12:30 

 
 

További információ: 
E-mail: cegled@hiroshulladek.hu 

Telefon: 53/707-061 
Honlap: www.hiroshulladek.hu 

HÍRLEVÉL 
 

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Érvényes: 2013.04.01.-12.31. 

 
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

 
Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tűzte ki környezetünk tudatos védelmét, 
melynek érdekében 2011. évben 49 településen, így az Ön településén is bevezettük a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A gyűjtés sikeresnek bizonyul, egyre több lakos 
választja ezt a módszert a háztartásában keletkező, újrahasznosítható hulladékok 
elhelyezésére. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is tartsanak 
velünk! Gyűjtsünk együtt szelektíven 2013-ban is! 
 
 
 
 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
 
 
 
 Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási 
hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
által térítésmentesen – a zsákjuttatási rendszer szerint - rendelkezésre bocsátott sárga 
színű zsákban keverten gyűjti és a hulladékgyűjtési naptárban szereplő napokon 
kihelyezi az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon található. 
 
 
 
 
Gyűjtési időszak: havonta egy alkalommal, a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban 
megadott napokon, melyet a túloldalon olvashat. 
 
 
 
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a 
zsákokba! 
 
 
 
 
Zsákok begyűjtésének módja, plusz zsák igénylése 
 
 
 
A sárga (újrahasznosítható hulladék) zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig 
szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 
után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba 
háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett 
hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.  

 
További változás, hogy – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem lehet plusz zsákot 
igényelni a polgármesteri hivatalokban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban.  
 

Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek 
bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más 
áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti! 
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