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Targy: hazhoz men6 lomtalanitassal kapcsolatos tajekortatas megladese

Tisztelt onkormanyzat!

A BMH Nonprofit Kft., (szekhely: 3527 Miskolc, Beseny6i Ca 26.) mint B.-A.-Z. megye
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi feladatot ellato gazdasagi tarsasaga az alabbiakrol kivanja
informalni:
Mint ahogyan arral alvallalkozOnk, a ZV Mid Volgy Nonprofit Kft. mar korabban tajekortatta onoket,
szeretnenk meger6siteni, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas reszenkent kulon
igenybejelentes alapjan evente 2 alkalommal igenybe vehet6 a termeszetes szemely ingatlanhasznalOk
reszere a hazhoz men6 lomtalanitas.
Az igenybejelentes tortenhet:
•
•
•
•
•

szemelyesen az ugyfelszolgalati irodakban,
telefonon a 06 21 3500 111-es Ogyfelszolgalati telefonszamon,
a honlapunkrOl el6zetesen letoltott igenybejelent6 lap segftsegevel (telepOlesnevre kattintva az
Ogyfelszolgalat megadott elerhet6segein),
e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail amen,
az oldalon talalhatO elektronikus iirlap segitsegevel

Ahhoz, hogy rogziteni tudjuk az egyes ingatlanhasznalok altal benyujtott lomtalanitasi igenyeket a
kovetkezo adatokra lesz szaksegiink:
•
•
•
•

lomhulladek tipusa,
lomhulladek varhatO mennyisege (m3),
lomok elszallitasanak kivant idapontja,
az On time es elerhetosegei (nev, dm, UgyfelkOd, telefon, E-mail).

Tarsasagunk lehetdseget biztosit arra is, hogy telepiilesenkent megszervezve az onkormanyzatok
juttassak el a lomtalanitasra vonatkozo lakossagi igenyeket.
Kerjuk, amennyiben szeretnek osszegyaiteni a lakossagi kereseket, az igenybejelenton szereplo
informaciokat tartalmazo tablazatot, valamint a kapcsolattarto (szervezo) elerhetoseget juttassak el
az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail cfmre.
A lomtalanitas dijmentes, evente maximum kett6 alkalommal vehet6 igenybe.
A lomtalanitas alkalmaval minden kihelyezett, nagyobb terjedelmii hulladek (pl.: bUtor, edenyek,
egyeb feleslegesse valt eszkozok, targyak) elszallitasra kerul. A nagymerettli lomokat (pl.: agy, szekreny,
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iilogarnitilra) szetszedett allapotban szukseges kihelyezni ugy, hogy az kezi erovel konnyen mozgathato
legyen.
A lom tovabbra sem tartalmazhat haztartasi hulladekot, veszelyes anyagot tartalmazo
femhulladekokat, azbesztet tartalmazo hulladekokat, veszelyes anyagokat tartalmazo faforgacsot,
oldoszereket, szerves oldoszereket, savakat, Itigokat, nehezfem tartalmu hulladekot, olajos rongyokat,
faradt olajat, olajszCiroket, fertazo hulladekokat (allati tetem, tregya), gyogyszereket, tiles-hegyes
eszkozoket (injekciOs tuk, fecskendok, vago- szurOeszkozok), permetszereket es azok dobozait, epitesi
tormeleket, epulet bontasbeil szarmazo hulladekot, gumikopenyt, autobontasbol szarmazO hulladekot,
autOroncsokat, elektronikai hulladekot es zoldhulladekot sem, mert azokat tarsasagunk nem szallitja
el.
Bovebb informacio a www.bmhnonprofit.hu oldalon talalhatoKornyezetiink megovasa erdekeben koszonjiik a lomtalanitasban vale) kozremakodestiket.

Miskolc, 2020. Pius 6.
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