Tisztelt Partnerünk!
Örömmel értesítjük, hogy a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kéthely község területén bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Mindehhez az Ön közreműködésére is szükség van, hiszen az új hulladékgyűjtési rendszerben már
otthon, a háztartásokban külön kell válogatni a hasznosítható hulladékot.
ÖN DÍJMENTESEN KAP egy („hasznosítható hulladék” feliratú) 240 literes kék színű edényt, amelyhez a
mellékelt haszonkölcsön szerződést kell kitöltenie és aláírnia.

A hulladékgyűjtő edényt a kitöltött haszonkölcsön szerződés ellenében

2014. augusztus 22-ig a Kéthely Község Polgármesteri Hivatalánál kell leadnia, az
érintett Ügyfeleket az átvétel módjáról értesítjük.
•

•
•

A kék színű „hasznosítható hulladék” feliratú edényt 2014. évben az alábbi szállítási napokon reggel
7 óráig szíveskedjen ürítésre kihelyezni: augusztus 18, szeptember 1, szeptember 15, szeptember 29,
október 20, november 10, december 1, december 22, illetve 2015. január 12. (nyári félévben kéthetente hétfőn, téli időszakban (okt. – március) háromhetente hétfőn.
A „maradék hulladék” gyűjtésére szolgáló kommunális edények ürítési napja nem változik.
A kék színű edény ürítése, szállítása Önnek semmilyen plusz költséget nem okoz!

A szerződéssel kapcsolatban az alábbiakat szíveskedjen figyelembe venni:
• Kérjük, hogy a szerződést olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!
• Abban az esetben, ha az ingatlan használója nem egyezik a tulajdonossal, akkor mind a tulajdonosnak, mind a
használónak ki kell töltenie és alá kell írnia a nyomtatványt.
• A haszonkölcsön szerződés szolgál az edények átadás-átvételi eseményének dokumentálására, aki nem adja le a
teljes körűen kitöltött szerződést, annak nem tudunk edényt biztosítani.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében a biológiailag lebomló hulladék kezelésére szolgáló KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁT is igényelhet a mellékelt szerződés kitöltésével és a Kéthely Község Polgármesteri Hivatalához történő visszajuttatásával.
A házi komposztálók átvételének időpontjáról és módjáról a szerződést visszajuttató Ügyfeleinket írásban értesítjük.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a 240 l-es kék színű hasznosítható hulladék feliratú edényt, valamint a házi komposztáló
berendezést a díjhátralékkal nem rendelkező Ügyfeleink részére biztosítjuk.
Az edények átvételekor részletes írásos tájékoztatót kap az edénybe helyezhető hulladékokról, illetve segédanyagot arról, hogyan komposztáljon otthon.
Kérdéseivel felkeresheti ügyfélszolgálatunkat a Marcali, Dózsa György u. 1. címen, illetve telefonon: 85 630
290 (H-K: 8-16, Sz: 12- 18, Cs-P: 8-13 óráig).
Köszönjük, hogy partnerünk a szolgáltatás színvonalának fejlesztésében.
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.

