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Tisztelt Ügyfelünk!

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 
16/2002.(IV.10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt 
legalább hetente egy alkalommal történik. 

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa 
köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra, munkaszüneti napokra tekin-
tet nélkül, a megszokott módon történik!
Kérjük, hogy az edényeket jól látható és megközelíthető helyre, reggel 7:00-ig helyezzék ki!

A 120 literes zöld fedelű edényben gyűjthetők a kertgondozásból származó zöldulladékok (pl.: 
levágott fű, falevél, faapríték, gallyak), melyek gyűjtése 2018. április 1. és december 15. között az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül valósul meg. 
Az edény mellé kihelyezett max. 50x50x100 cm-es kévékbe kötött ágak is elszállításra kerülnek.

2018. április 1. és december 15. között a zöldhulladékot Társaságunk a város egész területéről 
egységesen a CSÜTÖRTÖKI napokon szállítja el. 

Kérjük, hogy a zöldhulladékról távolítsák el a drótokat, egyéb kötöző elemeket!

A sárga fedelű 120 literes edényekben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási 
hulladékok, mint a műanyag, papír, italos karton és fém csomagolási hulladék, azonban kérjük, hogy 
üveg hulladékot NE helyezzenek el benne!

Társaságunk 2018-ban is négyhetente végzi Martfűn a szelektív hulladékok begyűjtését és 
elszállítását az alábbi ütemezés szerint:

ÓVÁROS
Galagonya u., Szabó P. u., Kölcsey F. u., Ady E. u., Jókai M. u., Rákóczi u., Móra F. u., Kossuth u., 
Mandula u., Petőfi S. u., Hunyadi J. u., József A. u., Vasvári P. u., Bem J. u., Arany J. u., Tompa M. u., 
Tisza A. u., Bartók B. u., Zrínyi u., Deák F. u., Bocskai u., Veres P. u., Zsófiahalom utcák. 

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI (2018)
január 23., február 20., március 20., április 17., május 15., június 12., július 10., augusztus 7., szep-
tember 4., október 2., október 30., november 27., december 25.

ÚJVÁROS
Gesztenye sor, Tiszavirág u., Tiszaparti u., Ifjúság u., Nefelejcs u., Kőrizs u., Martos F. u., Hársfa u., 
Zöldfa u., Szegfű u., Tulipán u., Liliom u., Széchenyi u., Madách u., Damjanich u., Levendula u., 
Munkácsy u., Napraforgó u., Déryné u., Táncsics M. u., Borostyán u., Virág u., Akácfa u., Rózsa u., 
Erdő u., Juhász Gy. u., Krúdy u., Vajda u., Móricz Zs. u., Mikszáth K. u., Tóth Á. u., Babits M. u., 
Kassák L. u., Csók I. u., Varga K. u., Dobó K. u., Radnóti u., Váci M. u., Kérész u., Szolnoki u., Kövér-
major utcák.

 



Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen 
a 2018. október 1.-i héten a közszolgáltatás keretében ingyenes közterületi 

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

A háztartásokban nap mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagytakarítások alkal-
mával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhul-
ladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyab-
ban. Az akció során lehetősége van Martfű valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában 
keletkező lomokat, selejtezésre került, használhatatlan bútorokat (szekrény, ágy, szék, stb.) ingyenesen 
elszállíttathassa.

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos 
gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy október 1-én hétfőn, október 3-án szerdán és október 5-én 
pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékokat.

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:

           - Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető Társaságunk Ügyfélszolgálati  
  irodájában vagy Információs Pontján)
           - Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve   
  gyűjtésükről,  elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
           - Kertgondozásból származó zöldhulladék
           - Elektronikai hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve   
  gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy 
Információs Pontjainkat!
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Martfűi Információs Pont
5435 Martfű, Szent István tér 1.

Telefon: +36 56 555 005
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Belvárosi Ügyfélközpont - Szolnok
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon: +36 56 503 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI (2018)
január 9., február 6., március 6., április 3., május 1., május 29., június 26., július 24., augusztus 21., 
szeptember 18., október 16., november 13., december 11.


