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Tisztelt Lakosság! 

 

Bizonyára már értesültek arról, hogy a Széchenyi 2020 program keretében Nádudvar és Kaba Önkormányzata 

közösen, hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére és eszközök beszerzésére pályázatot nyert.  

 

Ennek keretében a lakosság részére új hulladékgyűjtő edények kerülnek kiosztásra. 

Az új edények átvétele semmilyen többletköltséget nem jelent a lakosság részére.  

Az ürítési díjak változatlanok maradnak. 

 

Nádudvaron kiosztásra kerül ingatlanonként:  

-1 darab házi komposztáló (gömbölyü tetejű és zöld színű) 

-1 darab 120 literes sárga színű tároló (műanyag, papír és fém hulladék = elkülönítetten gyűjtött hulladék)  

A sárga színű tároló a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéskor alkalmazott zsákokat váltja ki. A 

zsákok helyett a tárolót páratlan heteken kell kihelyezni. 

 -1 darab 120 literes barna színű tároló (bio hulladék ) 

 -1 darab 120 literes zöld színű tároló (kommunális hulladék: mindaz, ami az előző háromba nem helyezhető 

háztartási hulladék) 

 

A kiosztás helyszíne: 4181 Nádudvar, Petőfi Sándor utca 13. Nádudvari Nonprofit Kft. udvara 

       

     időpontjai: 2016. január 26-án  (kedd)  9.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig 

              2016. január 27-én (szerda) 9.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig 

   2016. január 29-én (péntek) 9.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig 

   2016. január 30-án (szombat) 8.00-12.00 óráig 

   2016. február 2-án (kedd) 9.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig 

   2016. február 3-án (szerda) 9.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig 

   2016. február 5-én (péntek) 9.00-12.00 óráig és 14.00-18 óráig 

   2016. február 6-án (szombat) 8.00-12.00 óráig 

 

A kiosztással egyidejűleg a jelenleg használatban lévő kommunális hulladékgyűjtő edények beszedésre 

kerülnek. Kérjük, hogy az új tárolók átvételekor, a régi edényeket kitisztított állapotban az osztás 

helyszínére hozza magával. 

Az új edények átvételéhez szíveskedjen személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját magával 

hozni. 

Amennyiben hozzátartozója vagy ismerőse helyett kíván az ügyben eljárni, meghatalmazás bemutatása 

szükséges. A meghatalmazáshoz a formanyomtatvány a túloldalon megtalálható!  

Aki esetleg nem tudja elszállítani a hulladékgyűjtő edényeket, az jelezze számunkra a szerződéskötéskor és 

egyeztetés után az edényeket kiszállítjuk.  

A szerződés megkötéséhez személyes megjelenésre feltétlenül szükség van! 

            

 

Nádudvari Nonprofit Kft. 

  

 

 

 

 


