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Telepalesi Onkormanyzat
Polgarmestere reszere

Targy: Tajekortatas matricas hulladekgyajto edenyzet azonositassal kapcsolatban
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaiij-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja az
alabbiakrol tajekortatja.
A Borsod-Abailj-Zemplen megyeben vegbemen6 integracios folyamatok kovetkezteben szliksegesse
valt egy egyszertli es finanszirozhato azonositasi rendszer bevezetese. Ennek oka, hogy a harom korabbi
kozszolgaltato killonboz6 mOdokon — matrica, chip - azonositotta be mind az ingatlanhasznalokat mind
az ingatlanhasznalok altal hasznalt hullaclekgyajto edenyzeteket. A teljes integraciot es a BMH
Nonprofit Kft. megalakulasat kovet6en a 2018. evben bevezetesre keriilt a matricas hulladekgytljt6
edenyzet azonosito rendszer.
A matrica a hulladekgyiljto edenyzet, ezaltal az ingatlanhasznalo es az altala hasznalt edenyzet
Cirmertekenek beazonositasara szolgal. A matrica elanye, hogy a gyiljtojarat szemelyzete az Oates
alkalmaval szemrevetelezes alapjan el tudja d6nteni, hogy az adott edenyzet iirithet6-e, a matrican
szereplo Ormeret azonos-e az edenyzet meretevel.
Tajekortatjuk Onoket, hogy a matrica ervenyessege nem jar le es nem kerill minden evben
kikiildesre az ingatlanhasznalek szamara. A matricak 2018. evben kerliltek legyartasra - valamint a
BMH Nonprofit Kft. 2018. januar 1461 latja el a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatashoz kapcsolOdO
feladatokat - ez okbol szerepel a „2018"-as evszarn a matricakon.
Az ingatlanhasznaloknak telepulesenkent szakaszosan, postai levelben, nyilvantartasi adatainknak
megfele16, sorszamozott matricat kiildtiink es jelenleg is kiildi.ink ki, melyet a vegyes hullaclekgyiljto
edenyzetre kell felragasztaniuk. Azon teleptilesek melyek a KEHOP projekt kapcsan reszt vettek a
vegyes hulladekgyOjt6 edenyzetek osztasaban azon telepulesek ingatlanhasznaloi az edenyzet
atvetelevel egy id6ben kaptak kezhez matricajukat. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasznalo
a Kozszolgaltato fogyasztoi adatbazisaban szerepel.
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast dijfizetes nelkul igenybe veva kiszarese erdekben az
edenyzet iiritese alkalmaval a szallitO jarmii szemelyzete minden esetben koteles ellenorizni a matrica
megletet. Amennyiben a teleptiles matricaval valo ellatottsaga 100 %-os, abban az esetben bevezeto
jelleggel kizarolag a matricaval ellatott edenyzetek kerulnek iiritesre. Ennek datumarol mind az
onkormanyzatot mind a lakossagot ertesitjuk, ennek kezd6 datuma a megye egy reszen 2021. januar
1. napjatol fog megtortenni. A tenyszerii ertesitest az erintettek reszere a Kozszolgaltato megkiildi.
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