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         Szigetbecse Község Önkormányzat 
 
         Szigetbecse 
Tárgy:  szelektív hulladékgyűjtő edényzet    Petőfi Sándor u. 34. 

kiosztás értesítő 2022.      2321 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi 
régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének 
edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, 
fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani. 

Társaságunk részéről a kiosztást számos logisztikai és adminisztrációs előkészület előzi meg, melynek kapcsán kizárólag azon 
Ügyfeleinknek áll módunkban az edényzet átadása, akinek előzetesen értesítőt küldtünk. A gördülékeny és hatékony 
ügyintézés érdekében kérjük tartsa be a jelen értesítőben foglaltakat. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Petőfi S. u.34 szám alatti felhasználási helyre vonatkozóan 1 db 120 literes, gurulós 
edényzet ingyenes átvételére az alábbi helyszínen és időpontokban biztosítunk lehetőséget: 

helyszín:  

2321-Szigetbecse Petőfi Sándor u.9. (régi Óvoda épülete) 

időpontok: 

Minden hétfő és szerda 14.00-18.00 óráig 

 

Ha a feltüntetettektől eltérően más időpontban érkezik, úgy felhívjuk figyelmét, hogy esetlegesen hosszabb várakozási idővel 
kell számolnia! 

 
Fontos!!! 
Az edényzet átvételéhez jelen értesítő, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges!!! 

Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy jelen értesítő túloldalán vagy az alábbi 
elérhetőségen található meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat/Nyomtatványok 
Meghatalmazás formanyomtatvány) és magukkal hozni. 
 
 
 
 
Szigetbecse, 2022. 05.11 
          DTkH Nonprofit Kft. 
  



   
 

 

MEGHATALMAZÁS 
 
 

Alulírott …................................................................................................................................................................ 
 

(szül. hely és idő: …..................................................................... anyja neve:….................................................... 
 

az együttesen jelenlévő tanúk előtt meghatalmazom  
 

….................................................................................................................................................................................. 
 

(szül. hely és idő: …...................................................................... anyja neve:…................................................... 
 

szig. szám: ….........................................) 
 

hogy a (felhasználási hely) ......................................................................................................................................... 
 
található ingatlan vonatkozásában 
 

 szelektív hulladékgyűjtő edényzet átvétele 
 
 

ügyében nevemben eljárjon, teljes jogkörrel képviseljen, helyettem és nevemben a szükséges 
dokumentumokat aláírja. 
 
 

Kelt: ….........................., 20…............................. 
 

…....................................................................                ….................................................................... 
Meghatalmazó                   Meghatalmazott 

 
 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 

1.           2. 
…....................................................................                ….................................................................... 

Név                     Név 
 

…....................................................................                ….................................................................... 
Lakcím       Lakcím 

 

…....................................................................                ….................................................................... 
Személyi igazolvány száma             Személyi igazolvány száma 

 
 

…....................................................................                ….................................................................... 
Aláírás                  Aláírás 

 
 
 


