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Targy: Tajekortatas a Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Szerzodes modositasarOl
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abauj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja az
alabbiakrad tajekortatja.
A Kozszolgaltato es a Hulladelcgazdalkodasi onkormanyzati Tarsulasok kozott meglein5
Hulladekgazdolkodasi Kozszolgaltatasi Szerzodes 2021. januar 1. napi hatallyal modositasra keriilt.
A mOdositas erinti az elkulonitett- es a zoldhulladek gyOjtesere es szallitasara vonatkozo szabalyokat.
A sarga szina BMH Nonprofit Kft. felirattal ellatott szelektiv hullaclekgAto zsak megsziintetesre keriil.
A szelektiv hulladekgyajtes az alabbiak szerint veheto igenybe a tovabbiakban:
„2. ElkOlonitett (szelektiv)telepOlesi hulladek gyOjtese, szallitasa
2.3. Az elkOlOnitett gyajtes az arra rendszeresitett gyajttiedenyzetben tortenik. Az erre a celra
rendszeresitett gyajtaedeny hianyaban, illetve az elkOlonitetten gyfijtott — a gyOjtasedeny befogado
kepesseget meghalado mennyiseg0 — hulladek eseteben a szelektiven gyajtott hulladekot az
ingatlanhasznal6 rendezett formaban kotegelve, illetve a maga altal biztositott atlatszo zsakba
helyezve adja at a kozszolgaltatonak."
A zoldhulladek gyiijtesere alkalmas ingyenesen biztositott zsak tovabbra is megmarad, azonban
pOtlasuk ingatlanonkent es iiritesenkent Iegfeljebb 4 darabig tortenik. A zoldhulladek elszallitasat a
jovaben aprilis 1. — november 30. kozotti idotartamban vegezzlik.
„3. Zoldhulladek gyOjtese
3.1. A kozszolgaltat6 a kozszolgaltatas teriileten haztartasonkenti zoldhulladek gyOjtest is vegez. A
zoldhulladek korebe tartozo hulladekokrol koteles megfelelo, a jogszabalyi rendelkezesekkel
osszhangban 6116 m6don ertesiteni az erintett ingatlanhasznalokat.
A zoldhulladek gyajtese az alabbi minimum feltetelekkel valasul meg:
Zoldhulladek gyajtese rendszeresitett gyeijtoedeny — ingatlanonkent maximum 240 liter Ormertekkel vagy azzal egyenerteku Cirmerteket kepviselo gyajtozsak (ingatlanonkent es Oritesenkent legfeljebb 4
db ingyenes zsak) hasznalataval tortenik.
A zoldhulladek gyOjtesere az OHKT elairasa szerint naptari evenkent legalabb 10 alkalommal kell, hogy
sor kerOljon, melynek a Kozszolgaltato a targyev aprilis 1. napjatol november 30. napjaig tarto
iddszakban ketheti rendszeresseggel tesz eleget, a szallitasok idtipontjat hulladeknaptaraban teszi
kozze."
A valtozasokrol a telepulesek lakossagat mind szorolap, mind hirdetesek ajan tajekortatjuk.
Oda, tajekortatasunk kozzetetelevel sees& az informaciOk minel szelesebb korben tOrteno
megismerteteset.
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