Tisztelt Polgármester Úr!
A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. lomhulladékok szállításával kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatjuk.
A lomtalanítás során összegyűjtött hulladékok elhelyezésére díjmentesen 30 m3-es
konténereket helyezünk ki az Önkormányzat által megbeszélt helyszínekre. A konténerek
kihelyezését és visszaszállítását leegyeztetett időpontban végezzük. A konténerek feltöltését
az Önkormányzat felügyelete mellett szükséges végezni.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladék adható át. (Például: bútor,
ágybetét, matrac, szőnyeg). A bezsákolt háztartási hulladék nem minősül lom hulladéknak.
Kérjük a lakosság figyelmét nyomatékosan felhívni, hogy a felsorolt hulladékok a
konténerben nem helyezhető el:
-

-

gumiabroncs hulladék
zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék)
a hulladékgyűjtő edényben méreténél fogva elhelyezhető háztartási hulladék
szelektív hulladék (sárgazsákban gyűjthető hulladékok)
állati tetem
trágya
autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
lapátos, zsákos hulladék
építési törmelék, föld
veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer göngyöleg, festékmaradék, festékes
göngyöleg, akkumulátor, fénycső, hullámpala, gyógyszer maradék, fáradt olaj,
olajos- és üzemanyagos göngyöleg stb.)
elektronikai hulladék (pl: monitor, TV, hűtőszekrény stb.)

Amennyiben a konténerben a felsorolt hulladékok közül bármelyik elhelyezésre kerül, annak
aktuális ártalmatlanítási költsége az Önkormányzat számára számlázásra fog kerülni.
Mellékelten küldünk egy lomtalanítási tájékoztató tervezetet.

Harasztifalu, 2018. november 23.
Bauer Arnold
ügyvezető igazgató

LOMTALANÍTÁSI – HÍRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot az éves lomtalanítással kapcsolatban:
A lomhulladék leadására kizárólag az alábbi időpontokban a kijelölt helyszínen lesz
lehetőség, ellenőrzött keretek között 30 m3 – es konténerekben.

2018.12.07. (péntek) 16.00-19.00 óráig
2018.12.08. (szombat) 8.00-18.00 óráig
2018.12.09. (vasárnap) 16.00-19.00 óráig
2018.12.10. (hétfő) 8.00-12.00 óráig
Helyszín: volt laktanya épülete
Átadható hulladékok:
Lomtalanítás során a méretüknél fogva a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladék adhatók át. (Például: bútor,
ágybetét, matrac, szőnyeg). A bezsákolt háztartási hulladék nem minősül lom hulladéknak.
A NEM leadható hulladékok:
-

-

gumiabroncs hulladék
zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék)
a hulladékgyűjtő edényben méreténél fogva elhelyezhető háztartási hulladék
szelektív hulladék (sárgazsákban gyűjthető hulladékok)
állati tetem
trágya
autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
lapátos, zsákos hulladék
építési törmelék, föld
veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer göngyöleg, festékmaradék, festékes
göngyöleg, akkumulátor, fénycső, hullámpala, gyógyszer maradék, fáradt olaj,
olajos- és üzemanyagos göngyöleg stb.)
elektronikai hulladék (pl: monitor, TV, hűtőszekrény stb.)

Felsőszölnök, 2018. november 27.
Felsőszölnök Község Önkormányzata

