LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
EGER, HOMOK UTCA 26.
IDEIGLENES NYITVATARTÁSI ÉS ÁTVÉTELI REND
HÉTFŐ-KEDD-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: 07:00-15:00

___________________________________________________________________
EGER, HOMOK UTCA 26. SZ. ALATTI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR ÁTVÉTELI RENDJE
(PANDÉMIÁS IDŐSZAKRA)
KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY NE LOMTALANÍTSANAK, CSAK AMENNYIBEN FELTÉTLEN
SZÜKSÉGES AKKOR HOZZÁK BE HULLADÉKUKAT!
➢ Nyitva tartás: munkanapokon hétfő-kedd-csütörtök-péntek 07:00-15:00 között
➢ Szerda-szombat-vasárnap ZÁRVA tart!
➢ Csak lakossági ügyfelek adhatnak át hulladékot, Első átvételi munkanap: 2020.05.11.
➢ Egy háztartás maximum 2 fővel, 1 gépjárművel érkezhet!
➢ A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg egy háztartás végezhet átadást, lepakolást!
➢ A beszállított hulladékok pakolásáról, elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell
gondoskodnia, ehhez segítséget határozatlan ideig nem tudunk biztosítani!
➢ Az udvar kijelölt területén továbbá maximum 2 gépjármű várakozhat, a lerakodási terület akkor
közelíthető meg, ha azt az előtte lévő háztartás elhagyta!
➢ Az udvarba belépő személyek kötelesek maszkot és kesztyűt viselni!
➢ Az ügyintézés során 1,5 méter távolságtartás kötelező!
➢ A lakosnak felmutatnia szükséges igazolványát és a bizonylatát, hogy a hulladékelszállítási díját
megfizette (csekk, banki átutalás; társasházi lakos esetében a közös költséget)!
➢ Kérjük, lehetőség szerint mellőzzék egyéb fuvarosok, szállítók igénybevételét, meghatalmazást
jelen helyzetben nem áll módunkban elfogadni!
➢ A szabályok megsértése esetén az átvételt megtagadhatjuk!
➢ Mennyiségi korlát nélkül leadható: papír-műanyag-üveg-fém-italkarton csomagolások,
elektronikai eszközök, használt ruha, akkumulátorok, elemek, étolaj és fáradt olaj (max. 10
literes kiszerelésben, csomagolásban)
➢ Egy negyedévben mennyiségi korláttal egy háztartás leadhat: festékmaradék és gyógyszer saját
csomagolásában - összesen 100 kg; zöld hulladék - 250 kg; lom - 250 kg; gumiabroncs - 6 db
➢ 2020/2. negyedévére vonatkozóan a 250 kg leadható lom hulladék felett további 250 kg-ot
átadhat, ha lemond a házhoz menő egyszeri lomtalanítási igénybevételéről, a nyomtatványt
kitöltve kérjük hozza magával (www.egrihulladek.hu/dokumentumtar/bejelentolapok)!
➢ Kérjük, a leadása menetét tervezze meg, a hulladékokat próbálja előre elkülöníteni,
számoljon min. 30 perces várakozási idővel, a szolgáltatás továbbra is ingyenes!

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET, TÜRELMÜKET!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, VIGYÁZZANAK MAGUKRA!

