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Targy: Tajekortatas matricas hulladekgyujto edenyzet azonositassal kapcsolatban
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abauj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja a
korabban megkuldott H71979/2020 iktatoszarnii levelere hivatkozva alabbiakrOl tajekortatja.
A Borsod-Abauj-Zemplen megyeben vegbemeno integracios folyamatok kovetkezteben szuksegesse
valt egy egyszer6 es finanszirozhato azonositasi rendszer bevezetese. Ennek oka, hogy a harom korabbi
kozszolgaltat6 kOlOnbozo modokon — matrica, chip - azonositotta be mind az ingatlanhasznalokat mind
az ingatlanhasznalok altal hasznalt hullaclekgyOjto edenyzeteket. A teljes integraciot es a BMH
Nonprofit Kft. megalakulasat kovethen a 2018. evben bevezetesre kerult a matricas hulladekgyOjto
edenyzet azonositO rendszer.
A matrica a hulladekgyajto edenyzet, ezaltal az ingatlanhasznal6 es az altala hasznalt edenyzet
Ormertekenek beazonositasara szolgal. A matrica elonye, hogy a gyOjtojarat szemelyzete az writes
alkalmaval szemrevetelezes alapjan el tudja donteni, hogy az adott edenyzet Orithet6-e, a matrican
szerep16 Ormeret azonos-e az edenyzet meretevel.
Tajekortatjuk onoket, hogy a matrica ervenyessege nem jar le es nem keri.il minden evben
kikuldesre az ingatlanhasznalok szamara. A matricak 2018. evben kerultek legyartasra - valamint a
BMH Nonprofit Kft. 2018. januar 1461 latja el a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatashoz kapcsolodo
feladatokat - ez okbol szerepel a „2018"-as evszam a matricakon.
Az ingatlanhasznalOknak telepUlesenkent szakaszosan, postai levelben, nyilvantartasi adatainknak
megfele16, sorszamozott matricat kiildtUnk es jelenleg is kuldunk ki, melyet a vegyes hulladekgyOjto
edenyzetre kell felragasztaniuk. Azon telepulesek melyek a KEHOP projekt kapcsan reszt vettek a
vegyes hulladekgydjto edenyzetek osztasaban azon telepulesek ingatlanhasznalOi az edenyzet
atvetelevel egy idoben kaptak kezhez matricajukat. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasznalO
a KozszolgaltatO fogyasztOi adatbazisaban szerepel.
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast dijfizetes nelk01 igenybe veva kiszurese erdekben az
edenyzet Oritese alkalmaval a szallitO jarm0 szemelyzete minden esetben koteles ellen6rizni a matrica
megletet.
Tekintettel arra, hogy az onok telepulesen a matricaval yalO ellatottsag megkozeliti a 90%-ot, 2021.
jt.inius 1461 kizarolag a matricayal ellatott edenyzetek kerOlnek uritesre.
Az azonosito matrica hianyaval kapcsolatban a tovabbiakban a szallitast vegzo gyOjtojarat szemelyzete
jegyzokonyv kiallitasaval tajekortatja az erintett ingatlanhasznal6t.
Egyuttmdkodesuket megkoszonve.
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