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Komposztáló edények  
ingyenesen átvehetők!

  Idén áprilistól egy új szol gál tatás, a ház hoz 
menő lom ta la nítás vehető igénybe a Város
gondnoktól. Ez a szolgáltatás a régi lomtalanítá
si rendszert váltotta fel, melynek keretében ko
rábban évente egy alkalommal, meghatározott 
időpontban a közterületekre lehetett kirakni az 
elszállítandó lomot.  Az új rendszerben a vecsé
si lakosok választhatják ki a számukra legkedve
zőbb időpontot az alábbiak szerint: 
 A szolgáltatás április 1. és november 30. közöt
ti időszakban igényelhető a következőkben fel
sorolt szombati napokon. A hatékony begyűjtés 
érdeké¬ben a várost 4 szelektív hulladékgyűjté
si körzetre osztották fel. (sárga, zöld, szürke és 
kék körzet). 
 Így a szolgáltatás az ingatlanok elhelyezkedé
se alapján a következők szerint igényelhető: 

  A tavasz beköszöntével egyre 
több kerti munkára számíthatnak 
azok, aki saját kerttel, zöld terület
tel rendelkeznek. Környezetkímé
lő és költséghatékony megoldás a 
zöldhulladékok komposztáló edény
nyel történő hasznosítása a műanyag 
zsákos elszállíttatás helyett. A zöld
hulladékokat komposztálva és újra
hasznosítva a termőtalaj minősége 
javítható, az elszállítandó hulladék 
mennyisége pedig csökkenthető.  A 
komposztálóba ráadásul olyan hulladékok is be
lekerülhetnek – pl. megpucolt zöldségek, gyü
mölcsök héja, ételmaradék –, amelyek tovább 
csökkentik a kommunális hulladék mennyiségét.
 A Városgondnoknál a szakszerű és könnyen 
használható komposztáló edények még elérhe
tők ingyenesen! Ha még nem próbálta, érdemes 
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1 A régi módszer szerint egy évben egyet-
len adott időponthoz kellett mindenki-

nek igazodni. Akinek nem felelt meg a ki-
jelölt lomtalanítás nap, kénytelen volt várni 
egy évet vagy keresni és megfizetni azt a 
szolgáltatót, aki a házhoz menő lomtalaní-
tást különdíj ellenében elvégezte. 

2 A Városgondnok házhoz menő lomta-
lanítási szolgáltatása a vecsési lakosok 

számára évente egyszer díjmentesen vehe-
tő igénybe. 

3 A lomtalanítás környezetbarátabb módon 
történik, hiszen a lomok nem kerülnek ki 

közterületre, ezért a lomok széthúzásából és 
elhordásából eredő kellemetlenségek meg-
szűnnek és az új módszerrel megszűnik az is, 
hogy esetleges veszélyes hulladékok kerülje-
nek ki közterületekre. 
 A Városgondnok az új lomtalanítási rend-
szer bevezetésével ismét elől jár az országos 
szolgáltatókhoz képest. Országosan egyelőre 
csak kevés helyen – például Diósdon és Érden 
– vezették be ezt a korszerű, környezetbarát 
és kényelmes megoldást. Még Budapesten is 
a legtöbb kerületben a régi utcára kipakolós 
rendszer üzemel. Mivel a lakosság részletes 
tájékoztatása nagy jelentőséggel bír a Város-
gondnok számára, részletes útmutató készült 
az új lomtalanítási rendszerről, amely letölt-
hető, illetve megtekinthető a Városgondnok 
honlapján, a Lomtalanítás menüpont alatt.

A házhoz menő 
lomtalanításnak 
sok előnye van

Elindult az új lomtalanítási rendszer!
1. Sárga körzet – minden hónap 1. szombatja 
(ápr. 1. és nov. 30. között) 
2. Zöld körzet – minden hónap 2. szombatja 
(ápr. 1. és nov. 30. között) 
3. Szürke körzet – minden hónap 3. szombat-
ja (ápr. 1. és nov. 30. között) 
4. Kék körzet – minden hónap 4. szombatja 
(ápr. 1. és nov. 30. között) 
 A házhoz menő lomtalanítás megszervezése 
lakótelepi társasházak esetében a közös képvise
lőn keresztül történik. Ő az a személy, akihez a 
lakók igény esetén fordulni tudnak, és aki egyez
teti az időpontot a Városgondnokkal. 
 Akadt, aki az új rendszer szerinti lomtala-
nítást már az első napokban igénybe vette. 
 Molnár Lajosné egyedül él otthonában Vecsé
sen, aki a Városgondnok új szolgáltatásával kap
csolatban nagyon jó tapasztalatokról számolt be:
 „Ha tehetném, csillagos ötöst adnék a Város
gondnoknak! Az ügyfélszolgálaton telefonon 
egyeztettem a szolgáltatásról. Az ügyfélszolgá
lat munkatársa segített kitölteni a szükséges re
gisztrációs lapot és megbeszéltük az időpontot. 
A lomtalanítás precízen és nagyon gyorsan zaj
lott. Le a kalappal, ahogy a szállítók viselkedtek! 
A Városgondnok munkatársai végig segítőké
szek és nagyon udvariasak voltak. Bátran aján
lom a házhoz menő lomtalanítás minden vecsé
si lakosnak, mert sokkal jobb és kényelmesebb, 
mint a régi módszer.” 

elkezdeni most egy új komposztá
lóedénnyel! Ha Ön már komposz
tál és szeretne több zöldhulladékot 
hasznosítani, van lehetőség egy má
sodik komposztáló edény ingye
nes igénylésére is! A Városgond
nok számára külön öröm, hogy az 
ingyenes komposztáló lehetőségé
vel a közületek – iskolák, óvodák – 
már élnek, hiszen a környezettuda
tos nevelést nem lehet elég korán 
elkezdeni, ráadásul a komposztá

lás költséghatékony megoldás a zöld területek 
rendben tartására.
 Az ingyenesen elérhető komposztáló edény 
igénylésével kapcsolatban keresse meg a Vá
rosgondnok ügyfélszolgálatát személyesen, te
lefonon vagy töltse le honlapról a formanyom
tatványt!


