
TAKSONY 
ZÖLDHULLADÉK 2019. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

!VÁLTOZÁS A ZSÁKOK ÁTVÉTELI RENDJÉBEN! 
 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a zöldhulladék gyűjtés kapcsán bevezetésre kerülő 

változásokról! 

Az ingatlantulajdonosoknak 2019. márciustól nem szükséges az ingyenesen járó zöldhulladék gyűjtésére 

alkalmas zsákokért befáradni az Ügyfélszolgálatra, a járat segítségével házhoz visszük a zsákokat, ezáltal 

kedvező és kényelmes megoldást biztosítunk! 

Az eddigi gyakorlattal ellentétben 2019. március 21-től a zöldhulladék gyűjtést végző járat osztja a szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges zöld színű, lebomló, emblémás zsákokat, ingatlanonként és alkalmanként 2 db-ot.  

2019. március 21-i gyűjtés alkalmával tehát minden ingatlanhoz eljuttatjuk a 2 db ingyenes zsákot. A további 

gyűjtések alkalmával, az elszállított zsákok helyett, térítésmentesen a járat 2 db cserezsákot biztosít a 

szolgáltatást igénybevevők számára (aki zöldhulladékot helyez ki). 

Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A kék 

zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális 

többlethulladékos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH 

Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az 

ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m
3
 mennyiségben), a 

zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 

Amennyiben Ön jelenleg több zöld színű, emblémás zsákkal rendelkezik, a következő szállítások alkalmával 

még mennyiségi korlátozás nélkül helyezheti ki benne zöldhulladékát! 

FONTOS! 2019. júniustól szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további 

„korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki. Tehát 

alkalmanként az ingyenes, zöld zsákból csak 2db-ot szállítunk el! 

 

Emlékeztetőül az idei év gyűjtési alkalmai:  

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2019. 

márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 11.; 25. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 26. 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

Taksony 

Petőfi Sándor Műv. Ház 

Fő út 89. 

hétfő: 9.00 – 18.00           péntek: 9.00 – 16.00 

2019. április 1-től csak hétfői napokon lesz ügyfélfogadás! Megértésüket köszönjük! 

    

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Pesti út 65. 

ügyfélfogadás 
hétfő: 8.00 - 20.00 

kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00 

telefon 

53/500-152 

53/500-153 

e-mail / honlap 

ugyfelszolgalat@dtkh.hu 

 www.dtkh.hu 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
 


