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Tisztelt Ingatlan tulaidonos!

Ezúton értesítjük a Taliándörögd

igazgatási területéhez tartozó

ingatlan

tulajdonosokat, hogy Társaságunk az NHsz Tapolca Nonprofit I(ft külön
aiiazas
nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hullaáékok elhelyezésére az
alábbiakban megadott időben há:hoz menő gűjtés keretén beltil kóncentráltan,
megfelelő kapacitás biaosításával a kikészített lómokat átveszi, elszalírtia,csökkentve
ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében iehetősé§van
megválni
a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoklól. (Háztartásonkéirt
max. 2 m3)

A |o*hrl|adék átvét"|". els"átlítá.a u" ulábbi kitét"lek sz".int tö.ténik:
a
a
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a

egyedi, ingatlan onként történő bej elentés alapj án

a regisztróció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán
személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon tortént bejelentés ilapjan
legkésőbb 2019. áprilís ll-én t2 óróig kell, hogy megtörténjen (logisztikai

előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megádott idáponton
túl erre az évre már nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen
belül,
illetve a magánterület akőzúthoz legkcizelébb eső réúént<irténő elhelyeZéssel)
az átadás azingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja 2019. dprílis I7-e reggel
7-tó7 déIutdn I5 órdig

ág! ügyfékzolgálatunk úgyfélfogaddsi rendj e és elérhetős égeink :
!qk?::
Ugyfélszolgúlat helye: NHSZ Tapolca NonproJit KfL, 8j00 Tapolia, Haldpi
S:emélyesen és telefo non (87/3 2 l
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kihelvezés szabályai:
rendszeres
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háaartásokban képződött, de a
nagydarabos
helyezhető
nem
el
gyújlőedényekben
hulladékszállításra használatos

hulladék minősül.
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elhasznált, m€gunt

bútorok

edények
szőnyegek

játékok
ruhanemű

TILOS kihelvezni:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

építésiés bontási törmelék (ajtók, ablako\, szarriterek)
híutartási kis- és nagygépek;
távközlésiberendezések;
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
csomagoló anyagok(hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton),
.tehergépjármű gumiabroncs
veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)
haztartasokban keletkező települési hulladék,
szelektív hulladék,
zöldhulladék.

kötelezettsége és költsége.

