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Tisztelt Ügyfeleink!
Mindenki által tapasztalható jelenség a kommunális hulladék

mennyiségének jelentôs növekedése. Fogyasztói szokásaink meg-
változásával, a csomagolóanyagok mennyiségének növekedésével a
hulladékgyûjtés csak nehezen tudott lépest tar tani. Általános jelen-
séggé vált mind a IakóteIepen, mind pedig a ker tvárosi övezetben,
hogy a rendszeresített gyûjtõtar tályok mellé nagy mennyiségû plusz
szemetet helyeznek el a poIgárok. Sajnos ez a gyakorlat ellentétes a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel, mely a szi-
lárd hulladékra vonatkozó  kötelezô közszolgáltatással kapcsolatosan
a begyûjtésre pormentes és zárt módot ír elô. A szabályozás éssze-
rû, hiszen a szemétgyûjtõ tar tályok túltöltése illetôleg az ezek mellé
helyezett nagy mennyiségû hulladék szennyezi mindannyiunk kör-
nyezetét.

A Dunakeszi közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft. igyekszik lé-
pést tar tani a megnövekedett igényekkel és a hulladékszállítási köz-
szolgáltatás újabb kihívásaival. Úgy gondoljuk, hogy a mindenki szá-
mára kötelezõen igénybe vett szemétszállítást illetve gyûjtést is fej-
lesztenünk kell, ezért Dunakeszi város területén a plusz hulladék
rendezett elszállítása érdekében kiegészítô jelleggel bevezetjük a
zsákos hulladékgyûjtést. Ez a módszer nem helyettesíti a zárt hul-
ladékgyûjtô tartályok igénybe vételét, viszont jól kiegészíti azt
olyan idõszakban, amikor - vagy a megnövekedett ker ti hulladékok
mennyisége miatt, vagy az idôszakosan felszaporodó egyéb kom-
munális szemét okán a dunakeszi lakosok ideiglenesen több hulladék
elszállítását igénylik.

A fenti cél érdekében a Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalko-
zási Kft. cégjelzésével ellátott erôsített kivitelû és zárható zsákok
legyártását rendeltük meg, melyek minden ügyfelünk számára
megvásárolhatók cégünk ügyfélszolgálatán:

n 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.;
n a Dunakeszi Közüzemi és Komplex 

Vállalkozási Kft: telephelyén: 
2120 Dunakeszi, Szent István u 1.

n illetôleg a járatok idején a hulladékszállító autók személyzeté-
nél.

Bruttó ár: 150,-Ft/db

Környezetünk és városunk tisztán tartása érdekében a jövôben a
pótlólag keletkezô háztartási hulladékot csak ezekben a zsákokban
fogjuk elszállítani, ezért kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak besz-
erzésükrôl.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetséges, a rendszeresített hul-
ladékgyûjtô tartályokban maximum 40 kg mennyiségig elsõsorban a
nehezebb hulladékféleségeket, szükség esetén a hulladékgyûjtõ zsá-
kokba a könnyebb hulladékfajtákat rakják.

Természetesen készséggel állunk szolgálatukra abban az esetben is,
ha építkezés, költözés vagy rendkívüli lomtalanítás miatt ezt jóval meg-
haladó hulladék elszállítását igénylik. Cégünk, mint Dunakeszi város
egyik legnagyobb konténeres szállítója, kedvezõ áron kínálja zárt vagy
nyitott konténer szállítási szolgáltatásait.

Áraink és az igényelhetô konténer méretek a következõk:
3 m3 6.570,-Ft
4 m3 7.270,-Ft
5 m3 8.400,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák
Kérjük, megrendelésükkel forduljanak hozzánk bizalommal. Munka-

idõben hívják a 27-341-497 vagy 341-789-es számot.

Mûködjünk együtt környezetünk és városunk tisztasága érdekében!

Betanított dolgozó (100 fõ)

Targoncavezetõ (15 fõ)
Min. 8 általános iskolai végzettséggel 

Ajánlatunk:
Megszakítás nélküli munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Betanított jellegû munkavégzés kb. 90-120 ezer
Ft bruttó havi fizetéssel (pótlékokkal együtt),
Ingyenes Samsungos mûszakos buszjáratok,
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

Technikus (20 fõ)
Villamos-; gépész-; vegyésztechnikus 

végzettséggel,
Ajánlatunk:

Többmûszakos munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Kb. 140-170 ezer Ft bruttó havi fizetéssel
(pótlékkal együtt)
Ingyenes Samsungos mûszakos buszjáratok,
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség. 
Szakmai gyakorlat elõnyt jelent!
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

DDOOLLGGOOZZZZOONN  GGÖÖDDÖÖNN,,  
AA  SSAAMMSSUUNNGG  SSDDII-NNÉÉLL!!!!!!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:

Ingyenes Samsung buszok indulnak a felvételire minden hétköznap:
Göd-Felsõ, vasútállomás, 7.30 -kor.   Fót, templom, 6.50 -kor.   Dunakeszi, templom, 7.25 -kor.

További információ és jelentkezés: hétfõtõl péntekig 8 és 12 óra között a 27-530-714-es vagy 27-530-721-es 
telefonszámokon, illetve személyesen Göd-Újtelepen a gyárban, Garaba Józsefnél, a személyzeti osztályon.
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STABIL, HOSSZÚTÁVÚ MUNKALEHETÕSÉG!!!
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