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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRDI 2021. ÉVI ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉSI RENDJÉRŐL
Tisztelt Lakosság!
Az ÉTH Nonprofit Kft. a 2021. zöldhulladék gyűjtését 2021. április 05.-én hétfőn indította a megadott
szállítási naptár szerint havi rendszerességgel. Annak érdekében, hogy az elmúlt két hónapban
tapasztalt gyűjtési elmaradások, jelentősen nagyobb mennyiségben kihelyezett zöldhulladék, nem
megfelelően kihelyezett gallyak, egész tuják, stb. okozta kellemetlenségeket a lehető leggyorsabban
elimináljuk, megváltoztatjuk a zöldgyűjtési rutinunkat.
Az ÉTH Nonprofit Kft. június és július hónapokban minden előfizetőjének - akinek nincs elmaradása a következő fél évre 10db ÉTH feliratú zöld gyűjtőzsákot oszt ki az Érd, Diósdi út 29 szám alatti
ügyfélszolgálatán, 2021. június 15-től 2021.július 31-ig a meghatározott utcalista szerintminden
kedden

és

csütörtökön

8:00-tól

18:00

óráig,

illetve

szombaton

8:00-tól

12:00

óráig.

Július 13-tól július 31-ig a meghatározott napokon is várjuk azokat az ügyfeleket akik addig nem
vették át a zsákokat. Amennyiben több zsákot kívánnak kitenni, lehetőség van ÉTH feliratos „zöld”
zsákot vásárolni 422.- Ft bruttó áron, ügyfélszolgálatunkon, illetve hulladékudvarunkban: Érd, Sas u.
2. vagy viszonteladóinknál.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy 2021. augusztus 01-től csak és kizárólag ÉTH-s
feliratú zöldzsákot szedünk össze!
Mind a fekete, mind az egyéb feliratú, nem az ÉTH Nonprofit Kft. által kiadott zsák kihelyezése
illegális hulladék kihelyezésnek számít!
A zsákokban KIZÁRÓLAG fű- és lombhulladékot szállítunk!
A zsákokon felül ingatlanonként továbbra is3 köteg gallyat 1 m-es darabokban kötegelve
elszállítunk. Tilos fatuskót, törzset kihelyezni a kötegek mellé!
2030. Érd, Sas utca 2. szám alatti hulladékudvarunkban a zöldhulladék átvétel megszűnt!
Lehetőség van évente 200kg/ingatlan/év zöldhulladékot leadni térítésmentesen a Zöldhatár
komposzttelepen.
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NHKV Zrt. által kiállított befizetést igazoló csekk/számla

utca.
07:00-15:00-ig.

ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Székhely: 2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: +36-23-522-600 – Postacím: 2031 Érd, Pf.: 300.
E-mail:eth@eth-erd.hu – web: www.eth-erd-hu
A komposzttelepre kizárólag füvet és lombhulladékot lehet leadni, illetve kötegelve a gallyakat!
Az elszállításra összekészített zöldhulladékot kérjük, hogy a kijelölt gyűjtési napon legkésőbb reggel 7
óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanok elé.

