
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
VECSÉSEN

Részletes tájékoztató



Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 
örömmel tájékoztatja a kedves lakosságot, hogy Vecsésen bevezetésre 
kerülT a házhoz rendelhető lomtalanítási szolgáltatás.

MIT JELENT A HÁZHOZ RENDELHETŐ 
LOMTALANÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS?

A	lomtalanítás	házhoz	rendelhető,	előre	meghatározott,	de	az	ingatlantulaj-
donosok	által	választott	időpontban.

MIÉRT KEDVEZŐBB EZ, MINT A RÉGI RENDSZER?

•	 A lakos választhatja meg a lomtalanítás időpontját
•	 A lomok nem kerülnek ki a közterületre
•	 Elkerüljük a lomok széthúzásából származó kellemetlenségeket
•	 Megőrizzük közterületeink tisztaságát
•	 Megelőzzük a közbiztonsági problémákat

HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

A	Vecsési	Városgondnok	Nonprofit	Kft.	ügyfélszolgálatán,	ügyfélszolgálati	
időben	telefonon	vagy	személyesen.	Cím:	 2220 Vecsés, Károly u. 2.
(Bejárat	a	Magdolna	u.	felől)

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

A	 szolgáltatást	 minden	 aktív	 szerződéssel	 rendelkező	 és	 hulladékszállítási	
díjfizető	 ingatlantulajdonos,	 akinek	 nincs	 hulladékszállítási-díj	 hátraléka	
évente	egy	alkalommal	díjmentesen	igényelheti.	A	jogosultság	feltételeinek	
meglétét	a	Vecsési	Városgondnok	Nonprofit	Kft.	ügyfélszolgálatának	mun-
katársai	az	igénylés	során	ellenőrzik.



MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

A szolgáltatás április 1. és november 30. közötti időszakban igényelhető a 
következőkben felsorolt szombati napokra.	 A	 hatékony	 begyűjtés	 érdeké-
ben	 a	 város	 a	 szelektív	 hulladékgyűjtési	 körzeteknek	 megfelelően	 4	 részre	
kerül	felosztásra	(sárga,	zöld,	szürke	és	kék	körzet).	

Így	a	szolgáltatás	következők	szerint	igényelhető	az	ingatlanok	elhelyezke-
dése	alapján:

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.	szombatja	(ápr.	1.	és	nov.	30.	között)
4. Kék körzet –	minden	hónap	4.	szombatja	(ápr.	1.	és	nov.	30.	között)

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IGÉNYLÉS?

Személyes	vagy	telefonon	történő	regisztráció	során	a	Vecsési	Városgond-
nok	Nonprofit	Kft.	munkatársai	felveszik	az	ingatlantulajdonos	adatait	és	
időpontot	egyeztetnek	a	szállításra,	valamint	regisztrálják az elszállítandó 
hulladék típusait, melyet egy regisztrációs lapra vezetnek fel. Ezt a regisztrá-
ciós lapot kell az ingatlantulajdonosnak igazolnia a szállításkor. A	regisztrá-
ciós	lapra	azért	van	szükség,	hogy	csak	a	szolgáltatásnak	megfelelő	hulladék	
kerüljön	elszállításra.	A	regisztrációs	lapon	nem	szereplő	hulladékot	a	szol-
gáltatónak	nem	áll	módjában	elszállítani.

HOGYAN MŰKÖDIK A SZOLGÁLTATÁS?

Az	előre	egyeztetett	időpontban	a	lomok	elszállítása	az	igénylő	ingatlanjá-
ról	történik.	A	Vecsési	Városgondnok	Nonprofit	Kft.	munkatársai	segítenek	
az	 igénylőnek	 a	 hulladékok	 gépjárműbe	 rakodásában.	 A	 regisztrációs	 lap	
igénylő	általi	igazolása	után	a	hulladékot	a	Vecsési	Városgondnok	Nonprofit	
Kft.	 elszállítja.	 A szállítás szombati napokon történik 7:30-16:30 óra közötti 
időszakban. 



HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLADÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?

A	hulladékok	kizárólag	az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyez-
hetők el,	közterületre	hulladék	nem	kerülhet,	mert	az	szabálysértési	bírsá-
got	von	maga	után.	A	hulladékokat	a	kapu	közelében	célszerű	elhelyezni	a	
könnyebb	kihordás	érdekében.	A	 lomtalanítás	nagydarabos	hulladékokra	
vonatkozik,	de	lehetőség	van	kis	mennyiségben	kisebb	méretű	hulladékok	
elszállítására	is,	amennyiben	azok	átlátszó	zsákban,	papírdobozban	kerül-
nek	kihelyezésre.	Amennyiben	szálas	anyagok	(redőny	lamellák,	műanyag	
csövek	stb.)	is	kihelyezésre	kerülnek,	azokat	a	gyors	munkamenet	érdeké-
ben	kötegelni	kell.
	
MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK 
SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?

A	 lomtalanítási	 szolgáltatás	 a	 hulladékgazdálkodási	 közszolgáltatás	 része-
ként	olyan	hulladékok	elszállítására	nyújt	lehetőséget,	melyek	a	folyamatos	
kommunális	 (heti)	 ürítés	 során	 nem	 kerülnek	 elszállításra	 az	 edényzetet	
(kuka)	meghaladó	méretük	miatt.	Ezek	az	úgynevezett	nagydarabos szilárd 
hulladékok.	A	szolgáltatás	során	ezek	maximális mennyisége 2,5-3 m3 lehet.	

A Vecsési Városgondnok Kft. a házhoz rendelhető szolgáltatás keretein be-
lül elszállítja a nagy darabos lomhulladékok mellett az elektronikai hulla-
dékokat, (háztartási mennyiségben, nem lehet szétbontott), személygép-
kocsi gumiabroncsokat (maximum 4 db).

Amennyiben	az	ingatlanra	a	maximális	mennyiségnél	több	lom	kerül	kirako-
dásra,	a	szolgáltató	a	megrendelt	szolgáltatást	megtagadja.	A	többlet	lomok	
elszállítására	 lehetőséget	 biztosít	 a	 Vecsési	 Városgondnok	 Nonprofit	 Kft.	
konténer	szállítás	keretein	belül,	amely	a	cég	ügyfélszolgálatán	rendelhető	
meg	díj	ellenében.	



NEM SZÁLLÍTJÁK EL AZ ALÁBBI FELSOROLT HULLADÉKOKAT:

...mert nem képezik a szolgáltatás részét:
•	 föld	
•	 hamu
•	 állati	tetem	
•	 ipari-mezőgazdasági	tevékenységből	származó	hulladék
•	 folyékony,	gáz	halmazállapotú	hulladék
•	 építőanyagok	és	építési	törmelék,	építőipari	tevékenységből	

származó	hulladék
•	 hungarocell	csomagolási	hulladék
•	 síküveg,	szélvédő
•	 bontott	autó	alkatrészek,	karosszériaelemek
•	 gyógyszerek	(gyógyszertárak	átveszik)

...mert a Vecsési Városgondok egyéb szolgáltatás keretén belül elszállítja:
•	 zöld	hulladék/növényi	hulladék,	kerti	hulladék
•	 kommunális	hulladék
•	 szelektíven	gyűjthető	hulladék	(papír,	műanyag,	üveg	hulladék)
•	 csomagolási	vegyes	üveg	hulladék
•	 sitt	(beton,	tégla,	cserép	és	kerámiák>	konténer	rendelhető)

...mert a Vecsési Városgondok egy előre meghirdetett időpontban,
évente egy alkalommal befogadja telephelyén:

VESZÉLYES HULLADÉKOK:
festékek,	oldószerek,	lakkok,	nö-
vényvédő	szerek,	egyéb	vegyszerek
akkumulátorok,	szárazelemek,	
tonerek,	festékpatronok,	izzók,	
fénycsövek,	fáradt	olaj,	veszélyes	
hulladékkal	szennyezett	göngyöle-
gek,	szórópalackok

SÜTŐOLAJ ÉS GÖNGYÖLEGEI

A	 veszélyes	 hulladékok,	 illetve	 sü-
tőolaj	 és	 göngyölegeinek	 átvételére	
a	 megszokott	 formában	 kerül	 sor	
egy	 előre	 meghirdetett	 időpontban	
évente	egyszer	a	Vecsési	Városgond-
nok	Nonprofit	Kft.	telephelyén.



NYITVA TARTÁS:

Hétfő	 7.00	–	16.00		
Kedd		 8.00	–	16.00
Szerda		 8.00	–	18.00
Csütörtök	 ZÁRVA
Péntek	 8.00	–	12.00

A	Vecsési	Városgondnok	
Nonprofit	Kft.	

ügyfélszolgálatának	elérhetőségei:
Cím:	2220 Vecsés, Károly u. 2.

Telefon:	06/29-350-563
E-mail:	info@v-varosgondnok.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS KÖRZETEI  
VECSÉSEN 

Amennyiben	bizonytalan	benne,	hogy	az	Ön	utcája	
melyik	körzethez	tartozik,	kérjük,	hívja	fel	ügyfélszolgálatunkat!


