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Döntött Miskolc MJV Közgyűlése: már az őszi „égetési szezonban” is tilos az avar
és kerti hulladékok elégetése Miskolcon. Az intézkedés célja, hogy a lakosság
egészségi állapotát veszélyeztető tényezők csökkenjenek és javuljon a levegő
minősége.
A 2005-től érvényben lévő
helyi szabályozás meghatározott időszakokban lehetőséget adott a kerti hulladékok
égetésére. Ezt a rendeletet a
Közgyűlés 2020. augusztus
28-i ülésén hatályon kívül helyezte. Ami azt jelenti, hogy
2020. szeptember 1-től Miskolc közigazgatási határain
belül tilos az avar és kerti hulladék elégetése.
A kerti hulladékok égetése
során jelentős mennyiségű
káros és rákkeltő anyag kerül a légtérbe elszennyezve
egész városrészek levegőjét
és sok bosszúságot okozva
az ott élőknek. A tiltás célja,
hogy a kerti hulladékok égetése megszűnjön Miskolcon,
a lakosság szakítson ezzel a
rossz „hagyománnyal”, amely

nemcsak a levegőt, hanem a
talajt és az élővilágot is károsítja.
Felhívjuk a lakosság figyelmét a jogkövető magatartás
gyakorlására. A MIÖR munkatársai ellenőrizni fogják az
égetési tilalom betartását és
annak megszegését akár bírsággal is sújthatják!
És mit csináljunk a keletkező avarral és zöld hulladékkal?
Komposztáljunk! Ehhez nyújt
segítséget az Önkormányzat
LIFE HungAIRy projekt segítségével induló komposztálási programja, amelynek keretében a hungairy@miskolc.
hu e-mail címen lehet jelentkezni ingyenes komposztládáért. A Projekt a LIFE17 IPE/
HU00017) projekt az Európai
Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg. Célja a levegőminőség javítása
10 magyarországi városban,

így Miskolcon is. Komposztáláskor elbomlanak a növényi
részek és humuszos anyag
keletkezik, amely a boltban
kapható virágföldhöz hasonló, vagy akár még jobb minőségű tápanyagdús talaj.
2021. január 1. után országosan is TILOS lesz a lábon
álló növényzet, valamint az
ingatlanok használata során
keletkezett növényi hulladék
szabadtéri égetése. A szabályozásnak elébe menve, példamutató módon Miskolcon
már idén ősztől tilos az égetés,
ami hozzájárul majd a szmoghelyzet javulásához, a városlakók egészségének megőrzéséhez és egy élhetőbb, Zöld
Miskolc kialakításához.

Fokozott óvintézkedések mellett működik
a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálata
A koronavírus-járvány további terjedése miatt, fokozott óvintézkedések
mellett működik tovább a MIHŐ Kft., a
MIVÍZ Kft. és a Miskolc Holding Zrt. személyes ügyfélszolgálata a 3534 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. sz. alatt.
Az ügyfélszolgálaton a távhőszolgáltatási-, az ivóvíz- és szennyvízcsatorna
szolgáltatási- és az ingatlangazdálkodási ügyek-, valamint a befizetések továbbra is intézhetőek személyesen, az
ügyfelek és a munkatársak egészségének megóva érdekében tett biztonsági
intézkedések betartásával.
A korábban bevezetett szabályozások – mint pl. 1,5 méteres távolságtartás, maszk vagy azt helyettesítő kendő
használata, ügyféltérbe lépés előtt kézfertőtlenítő használata –, szeptember
7-től kiegészülnek az ügyfelek hőmérsékletének mérésével. Kérjük ügyfeleinket a szabályok betartására.
Kérjük, hogy ügyfeleink és munkatársaink egészségének, biztonságának
megóvása érdekében az ügyintézéseikhez elsősorban az online ügyfélszolgálatot, a telefonos ügyintézést vegyék
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igénybe, illetve eljuttathatják megkeresésüket írásban, e-mailben és postacímünkre.
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának online elérhetősége: ugyfel@miho.hu
A MIHŐ Kft. telefonos ügyfélszolgálata távhőszolgáltatási ügyekben várja
hívását: 46 501 740
Írásbeli kapcsolatfelvétel: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Honlapunkon minden információt
megtalál. Számlái befizetéséhez sem
szükséges kimozdulnia, javasoljuk az
online átutalást.
ÚJ KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁS
INDULT, VÁLTSON ÖN IS
ZÖLD SZÁMLÁRA!
2020. áprilisától működik a MIHŐ
Kft. és a MIVÍZ Kft. ügyfelei számára
az elektronikus számlamegjelenítő felületet, ahol a számlákat megtekintheti és kiegyenlítheti bankvagy hitelkártya segítségével. A
miszamla.hu rendszer használata
ingyenes a webes felületen regisztrált ügyfelek számára.
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Döntött a Közgyűlés: TILOS
az avar és kerti hulladék égetés!

