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Iktatoszam: "
° /2020
Ligyintezo: Lazar Dorina
Targy: Tajekortatas a hazhoz mend lomtalanitasr61
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
A BMH Nonprofit Kft. a kazteruletek rendjenek es tisztasaganak megorzese erdekeben 2018. januar 1tol a lomtalanitast nem elore meghirdetett napokon, hanem igenybejelentes alapjan, a termeszetes
szemely ingatlanhasznaloval elore egyeztetett napon vegzi el. Ezzel a szolgaltatassal a lom
keletkezesehez igazithato az elszallitas idopontja. A lomtalanitas ingyenesen evente 2 alkalommal
veheto igenybe.
A lomtalanitas elozetes igenybejelentes alapjan tortenik. Csaladi hazak eseteben a lakos/ok
jelezhetik igenyuket, tarsashazak eseteben pedig a tarsashaz kozos kepviseloje.
Az igenybejelentes tortenhet:
• szernelyesen az Ogyfelszolgalati irodakban,
• telefonon a 06 21 3500 111-es Ogyfelszolgalati telefonszamon,
• a honlapunkrOl elozetesen letoltott igenybejelento lap segitsegevel (telepulesnevre kattintva az
Ogyfelszolgalat megadott elerhetosegein),
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail cimen,
• a www.bmhnonprofit.hu oldalon talalhatO elektronikus Cirlap segitsegevel.
Ahhoz, hogy r6gziteni tudjuk a lomtalanitasi igenyt a kovetkezo adatokra van szuksegunk:
• lomhulladek tipusa,
• lomhulladek varhato mennyisege (m 3),
• lomok elszallitasanak kivant idopontja,
• cim es elerhetosegek (nev, cim, OgyfelkOd, telefon, e-mail).
A lomtalanitas idopontjanak pontos meghatarozasa a fentiek figyelembevetelevel es a Kozszolgaltato
belso jarattervenek figyelembevetelevel tortenik.
Miutan beerkezett az igeny Tarsasagunkhoz, kollegaink egyeztetik a lakossagi igenyeket es
Tarsasagunk lehetosegeit, majd az 1997. evi CLV. fogyasztovedelmi torveny szerinti 15 napon bekil
visszajelzunk az ingatlanhasznalonak a megadott elerhetosegeinek valamelyiken. A
Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Szerzodesben foglaltak alapjan a lomhulladek elszallitasa az
igenylestol szamitott 30 napon beliil tortenik meg.
Amennyiben az altalunk visszaigazolt napra az ingatlanhasznalO kikesziti a lomhulladekot ingatlanja
ele, munkatarsaink a megjelolt napon 6-14 era kozott begyajtik.
A lom, a lomtalanitas soran atvett olyan haztartasi hulladek, amely a kozszolgaltatas kereteben
rendszeresitett gyiljtaedeny mereteit meghaladja.
A lomtalanitas alkalmaval minden, az ingatlan ele kihelyezett nagyobb terjedelmii hulladek (pl.: b6tor,
edenyek, egyeb feleslegesse valt eszkozok, targyak) elszallitasra ker01. A nagymeretu lomokat (pl.: agy,
szekreny, Ologarnitura) szetszedett allapotban kell kihelyezni Ligy, hogy az kezi erovel konnyen
mozgathato legyen.
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A lom tovabbra sem tartalmazhat haztartasi hulladekot, veszelyes anyagot tartalmazo
fernhulladekokat, azbesztet tartalmazo hulladekokat, veszelyes anyagokat tartalmazo faforgacsot,
oldoszereket, szerves oldoszereket, savakat, lugokat, nehezfern tartalmtl hulladekot, olajos rongyokat,
feradt olajat, olajszOraket, fertazo hulladekokat (allati tetem, tragya), gyogyszereket, tiles-hegyes
eszkozoket (injekciOs tCik, fecskendok, vago- sztlroeszkozok), permetszereket es azok dobozait, epitesi
tormeleket, epiilet bontasbOl szarmazO hulladekot, gumikopenyt, autobontasbol szarmazo hulladekot,
autoroncsokat, elektronikai hulladekot es zoldhulladekot sem, mert azokat tarsasagunk nem szallitja
el.
Tajekortatjuk Onoket, hogy a bejelentes nelkul torteno hulladek kihelyezes illegalis
hulladeklerakasnak minos01.

Miskolc, 2020. marcius 6.
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