GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN!

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzat és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. által díjmentesen biztosított 1 db 120 literes (műanyag, papír, fém, Tetra-pack)
szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzet átvehető

2019. augusztus 8-tól 2019. szeptember 10-ig, munkanapokon 11:00-19:00 óra között*
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. szám alatt, a Polgármesteri Hivatal parkolójában.
A szelektív hulladékgyűjtő edényzet átadásával egyidejűleg a szerződött ügyfél adatainak az adategyeztetésre is sor kerül, melyhez kérjük hozza magával személyi
okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya).
Megbízott esetén a tájékoztató hátoldalán lévő meghatalmazás nyomtatványt szükséges kitölteni és az átvételkor azt a Szolgáltató képviselőjének átadni.
Amennyiben nem tudja elszállítani a díjmentesen biztosított szelektív gyűjtőedényt, azt az átvételi dokumentumok aláírásakor személyesen jelezze.

FIGYELEM! Szállítási rend változás 2019. szeptember 30-tól az újrahasznosítható hulladékok esetében!
Hulladék típus

Kéthetente
szelektív hulladék
gyűjtés

szeptember –
október

október –
november

december

a kommunális hulladék ürítésének napján kéthetente
Műanyag, papír,
fém, Tetra-pack,
vegyesen

09.30 - 10.04.

10.28 - 11.01.

12.09 - 12.13

10.14 - 10.18.

11.11 - 11.15.
11.25 - 11.29.

12.23 - 12.27.

A PET-, és fémhulladék gyűjtésére szolgáló zsákot a Közszolgáltató 2019.09.27-ig, a használattal egyidejűleg, a felhasznált mennyiségben, térítésmentesen
biztosítja, majd 2019.09.30-ától a díjmentesen biztosított, matricával ellátott vegyes csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetből szállítja el a
hulladékot. Felhívjuk a figyelmet, hogy a díjmentesen biztosított edényzet átvételére 2019.09.10-ig van lehetősége a közszolgáltató ügyfeleinek.
* 2019. augusztus 19-20-án nincs átadás, helyette 2019. augusztus 10-én (szombaton) 8:00-16:00 óra között tudja átvenni az edényzetet a Polgármesteri
Hivatal parkolójában.
A változtatás jogát fenntartva.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071
e-mail: info@vertikalzrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
Cg.: 07-10-001420

MEGHATALMAZÁS
Alulírott,
név: .............................................................................................................................................................................................
anyja neve: ..................................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma: ........................................................................................................................................................
Tel. száma: ..................................................................................................................................................................................
lakóhely címe: ..............................................................................................................................................................................
szolgáltatási hely címe: (csak akkor töltendő ki, ha a lakóhelyének címétől eltér)
.....................................................................................................................................................................................................
VERTIKÁL Nonprifit Zrt. ügyfele (ügyfélazonosító száma:…………………………………………………………),mint
Törökbálint, …………………………………helyrajzi számú, természetben a .........................................................................
cím alatt található ingatlan hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő használója ezennel

meghatalmazom
név: .............................................................................................................................................................................................
anyja neve: ..................................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma: ........................................................................................................................................................
lakóhely címe: .............................................................................................................................................................................
hogy a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. képviselőjétől egy darab (műanyag, papír, fém, porcelán) szelektív hulladékgyűjtő
edényzetet és annak használatával kapcsolatos tájékoztatót átvegye, valamint az edényzet átvételéhez szükséges átvételi
elismervényt, a nevemben és képviseletemben aláírja, továbbá az edényzet használatával kapcsolatos nyilatkozatot nevemben
és képviseletemben megtegye. Továbbá átvegyen VERTIKÁL emblémával ellátott 4 db biológiailag lebomló zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló zsákot.
Törökbálint, 2019. ……………hó…….nap

Meghatalmazó aláírása ………………………………

Jelen meghatalmazást elfogadom:
Törökbálint, 2019. ……………hó…….nap

Meghatalmazott aláírása ……………………………..

Tanúk:
1.) Név (nyomtatott betűvel):………………………………………

Aláírás:………………………………….

Lakóhely címe: ...........................................................................................................................................................................
2.) Név (nyomtatott betűvel):………………………………………

Aláírás:………………………………….

Lakóhely címe: ...........................................................................................................................................................................

