
TÁJÉKOZTATÁS 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD ÉS SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSRŐL 

ZÖLD HULLADÉK GYŰJTÉS 

Az INNO-Szolnok Nonprofit Kft. az alábbi időpontokban Cserkeszőlő területén 
az ingatlan elé kihelyezett, maximum 0,5 m3 mennyiségű zöldhulladékot 
elszállítja: 
 

o 2020. április 22. szerda 
o 2020. május 20. szerda 
o 2020. június 17. szerda 
o 2020. július 22. szerda 
o 2020. augusztus 26. szerda 
o 2020. szeptember 23. szerda 
o 2020. október 21. szerda 
o 2020. november 18. szerda 

 

 
Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi 
részek, avar hulladék (diófa levél és fenyő NEM!!). 

 

Az ágakat maximum 1 méteres nagyságúra darabolva, kötegekben átkötve kéri 
kihelyezni a szolgáltató. 

 

Az INNO-Szolnok Nonprofit Kft. kéri, hogy a zöld hulladékok rakodásra alkalmas 
módon kerüljenek kihelyezésre, kötegelve, vagy zsákokban. Zsákban kihelyezett 
zöldhulladék közé kommunális- vagy egyéb nem zöld hulladékot elhelyezni 
TILOS! A nem megfelelő tartalmú zsákokat, ill. az ömlesztve kihelyezett, vagy 
túlméretes zöldhulladékokat nem szállítják el! 

 

 

 

 

 

 

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS 

A „házhoz menő” szelektív hulladék gyűjtési napok Cserkeszőlő területén a 
következők: 

o 2020. március 4. szerda 
o 2020. április 8. szerda 
o 2020. május 6. szerda 
o 2020. június 3. szerda 
o 2020. július 8. szerda 
o 2020. augusztus 5. szerda 
o 2020. szeptember 9. szerda 
o 2020. október 7. szerda 
o 2020. november 4. szerda 
o 2020. december 9. szerda 

 

A műanyag- és fémhulladékok egyazon, bármilyen átlátszó zsákban, a 
papírhulladékok külön kötegelve kerüljön kihelyezésre a lakóingatlan elé. A papír 
és műanyag hulladékot ne keverjék össze, ill. ne rakják ugyanazon zsákba! 

 

Az átlátszó zsákba kizárólag az alábbi műanyag- és fém csomagolási hulladékokat 
tehetik: 

• Műanyaghulladék: az ásványvizes és üdítős palackok, a kozmetikai, illetve tisztítószerek 
flakonjai. A palackokat kiöblített állapotban, lapítva szíveskedjenek a zsákokba helyezni. 

• Fémhulladék: alumínium italdobozok lapítva, tisztán, elmosott konzervdobozok. Fontos, 
hogy a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapossuk, mert így több fér el belőlük a 
zsákban, és könnyebben tárolható, szállítható. 

• Üveget ne tegyen a zsákba, mert, ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot, és balesetet 
okozhat! 

• A zsákokat legyenek szívesek alaposan bekötni! 
 

A papírhulladék kötegelve, átkötve, vagy kartondobozokban, kerüljön 
kihelyezésre az ingatlan elé!  

 

• A gyűjtésre átadható papírhulladék fajták: (Külön, Elkülönítetten kihelyezve!) papír 
kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, füzet, könyv, írógéppapír, 
papírzacskó. 

 

A megtelt zsákokat és a papírhulladékot legyenek szívesek a megadott gyűjtési 
nap reggelén 6.00 óráig kihelyezni az ingatlanok elé! 
 
A szállítás során nincs korlátozva a kihelyezett szelektív hulladékok 
mennyisége. 


