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Tisztelt Cím!

2017. évben Társaságunk végzi az Onök településén a lorntalanítást. Aa lomtalairítás

kezdetének naplát szeptember 4., hótfőre jelöltük ki. Ha a lakosság rragyobb rnennyiségű

iomot helyez ki, a lomok elszáilítási időtartama kitolódhat.

Amenrryiben lelretséges kérjük, hogy a 1om hulladékok gyűjtésóre depóhelyet szíveskedjenek

kijelölni, ne az ingatlanok elé kerüljenek kiheiyezésre a iom hulladékok. A depólrely

kijelölésével ellenőrizhetők a kihelyezett hulladékok, valamint a településkép is rendezett

marad. Társaságunknak is gyorsabb a depóheiyről a lom hulladékok leszállítása.

Az elrr-rúlt évhez hasonlóan kívánjuk nregoldani a lomtalanítás időpontjával pát,huzarrrosan az

elektronikai htrlladékok gyújtését is. KéIjük, hogy ehhez elkülönített helyet biztosítani

szíveskedjenek. Az elszállítássa1 kapcsolatban az átvevő egyeztetni fogaz önkormányz,attal.

Mellékelten küldjük a lomtalanítás rcrrdjével kapcsolatos tájékoztatónkat, melyet kérünk.

hogy kiegészítés után az ingatlantulajdonosok rész,éte eljuttatni, illetve közzétenni

szíveskedjenek.

8230 Balatonfüred, Fürdő u,20.
Tel.: 06-B7-342-633
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Tisztelettel:



Táiékoztató
ÉrtesítjUk Szentbékkálla település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

|omtalanítást szervez "

2OL7 .szeptember 4., hétf ő.

A lomtalanítás problémamentes lebonyolításának érdekében szükségünk van az Önök
segítségére, ezért kérjük, hogy az összegyűjtött Iimlomqt 2OI7. szeptember 4-én reggel 7

óráig helyezzékki az ingatlan előtti közterületre, vagy az Önkormányzat által kijelölt helyre. A
hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulIadékot, építésből- bontásból
származő anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, vaIamint zöldhuIladékot, akkumulátort és gyógyszereket,'festékes és
olajos fIakonokat. Elektronikai hu!|adék gyűjtése elkülönítetten történik az alábbiak
szerint.
Nem a lom hulladék fogalmába tartozó apróbb hulladékokat kérjük a rendszeres
hulladékszállítás során év közben a hulladékevűitő edényekben szíveskedjenek kihelyezni.
(A lomhulladék: az ingatlanhasználótól a.közszolgóltató óItal a lomtalanítős sorún útvett
olyan háztartősí hulladék, amely a közszolgáltotős keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladjo,)
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a

gyógyszertárakbah, a hulladékká vált gumiabroncsokat és .elektronikai hulladékot a
kereskedőnél van lehetőség leadni,

2Ot7, évben Társaságunk külön
elektronikai hulladékgyűjtési akciót is szervez

az Önkormányzat által kiielölt helyszínen.
Az e lektronika i hu lladékokat (h űtőszek rény, mosógép, kisházta rtási gépek,

, számítógép, villanymotii;,liji3;",:i* 
iluhT;gjelölt 

helyre kérjük

Elektroni kai hutladékgyűjtés helyszíne:.

Elektronikai hulladék elhelyezésének időpontja: ..........

,Tájékoztatjuk, hogy tv-k és monitorok leadásá ra 2OL7.évben nincs lehetőség.
A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az

esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87 /342-633-as telefonszámon tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elő környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent
környezetü n k tisztaságáért !
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