Tisztelt Lakosok!
Településünkön

2018. április 2-től (hétfői napokon)

új közszolgáltató, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. veszi át a hulladékok
elszállítását, kezelését. A váltásra azért volt szükség, mert a korábbi közszolgáltatást
végző cég nem kapta meg a feladat ellátásához szükséges engedélyeket. A díj
mértéke háztartásonként változatlan marad. Az új közszolgáltató kérésére pár fontos
és hasznos információt szeretnénk megosztani Önnel.
Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!
A kommunális hulladékot sérülésmentes(!!), szabványos hulladékgyűjtő
edényben gyűjtse. Ha Önnek többlethulladéka keletkezik, ami már nem fér el az
edényben, akkor a Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított, többlethulladékos zsákba
helyezze el a hulladékot, mert csak ebben tudják elszállítani. A zsákok nem
ingyenesek, megvásárolhatóak
 a TÁP-TAKARMÁNY GAZDABOLTBAN (Galgamácsa, Petőfi u. 103).
 újtelepen A PÉKDE ABC-ben (Galgamácsa, Kossuth L. u. 1. dohány bolt mellett)
Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékokat nem szállítják el!

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait (edényzetet,
zsákokat) az ingatlana elé!
A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál. A közszolgáltatás díja sem
változik, az ingatlanhasználóknak ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig
és továbbra is az NHKV Zrt.-től érkeznek majd a számlák.
A Zöld Híd B.I.G.G. NKft.-vel nem kell a lakosságnak újra szerződést kötni, az NHSZ
Hevesi Városfenntartó Kft. nyilvántartása alapján történik a szolgáltatás és a
számlázás. Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat kérem, keresse
ügyfélszolgálatunkat.
FONTOS! Településünkön a kommunális hulladék gyűjtési napja csütörtökről
hétfőre változik! Kérjük, hogy tekintse meg mellékelt gyűjtési naptárunkat
A jövőben az ünnepnapokra eső szállítások nem kerülnek átszervezésre. A
begyűjtés megtörténik a sorra kerülő település részen.
A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld Híd B.I.G.G. által
biztosított, szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a
szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a kihelyezett
gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen.
A településünkön VÁLTOZIK a szelektív hulladékgyűjtés rendje, havonta fogják a
szelektív hulladékokat begyűjteni. A csatolt gyűjtési naptárban tudják nyomon
követni ezeket a napokat.

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki a szelektív hulladékait is
az ingatlana elé!

Fontos még!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a
zsákban is, hiszen csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák
lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható, a gyűjtő edény (kuka)
fedele pedig legyen lecsukható állapotban! A forró hamut semmiképpen ne öntsék
az edényzetbe!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. zöldhulladékot is fog gyűjteni, havi rendszerességgel,
április 1 és november 30-a között az alábbi gyűjtési naptárban jelölt napokon.

Ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken működik:
A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon: (06) 28 561 - 200
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75
személyesen:
-

VÜSZI Irodaház (Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás: hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
Veresegyházi Iroda– Veresegyház Polgármesteri Hivatal
(Veresegyház, Fő út 35. földszint)
Nyitva tartás: szerda: 8-20, péntek: 8-12

Köszönjük megtisztelő figyelmét!
Galgamácsa Önkormányzata

