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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A 2017. ÉVI LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

A lomtalanítás időpontja: 2017. szeptember 4. (hétfő)

Tájékoztatom a  Tisztelt  Lakosságot  és  a  Tisztelt  Ingatlantulajdonosokat,  hogy a  Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (8230  Balatonfüred,  Fürdő  u.  20.)  a  2017.  évben  is
térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról.

Kérem a Tisztelt Lakosságot és Ingatlantulajdonosokat, hogy a feleslegessé vált lomot a gyűjtés
napján reggel 07:00 óráig helyezzék el a Rákóczi u. végén kijelölt területre.

Kérem,  hogy  az  elektronikai (háztartási  kis-és  nagygépek,  távközlési  berendezések,
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések,
világítótestek, akkumulátorok, elemek),  valamint fém hulladékot külön kezelve, elkülönítve a
Könyvtár udvarán helyezzék el. Képcsöves TV készülékeket illetve monitorokat kihelyezni
TILOS!

A lomtalanításkor lerakható hulladékok típusai

 bútorok szétszerelve (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából készült használati 
tárgyak

 szőnyegek, textil, ruhanemű
 műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok

TILOS elhelyezni

 vegyes települési hulladék
 kerti-, és zöldhulladék
 veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok), 

festékes- és olajos flakonok
 inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe)
 szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok
 tehergépjármű és munkagép, személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok
 képcsöves TV készülékek illetve monitorok

Nem  a  lom  hulladék  fogalmába  tartozó  apróbb  hulladékokat  kérjük  a  rendszeres
hulladékszállítás során év közben a hulladékgyűjtő edényekben szíveskedjenek kihelyezni.
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(A lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett
olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladja,)

Fontos, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszerek a gyógyszertárakban adhatóak le,
a  hulladékká  vált  gumiabroncsok  és  elektronikai  hulladékok  (képcsöves  TV  illetve  monitor)
leadására pedig a gyártónál/forgalmazónál, kereskedőnél (pl.: Euronics Műszaki Áruház), vagy a
speciális átvevőknél nyílik lehetőség.  

Kérem  a  Tisztelt  Lakosságot  és  az  Ingatlantulajdonosokat,  hogy  a  vas,  lemez,  egyéb
fémhulladékot  és  a  feleslegessé  vált  akkumulátorokat  ajánlja  fel  Szentbékkálla  Község
Önkormányzata  javára  a  Könyvtár-udvarban!  Az  így  felajánlott  hulladék  leadásából
befolyó összeget Önkormányzatunk a falu szépítésére fogja fordítani.

Felhívom a Tisztelt Lakosság és az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a lerakott lom
elhordása  szigorúan  tilos!  Kérem,  amennyiben  ilyet  lát,  úgy  forduljon  településünk
polgárőreihez vagy képviselőihez a további intézkedések megtétele érdekében!

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne
erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!

S z e n t b é k k á l l a, 2017. augusztus 21.
 

T i s z t e l e t t e l :

                                                                                                                Molnár Endre Sándor
                                                                                                                         polgármester          


