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ELÉRHETŐSÉGEK:

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 
Székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 141. 
Ügyfélszolgálat: 2220 Vecsés, Károly u. 2.   
Telefon: 06/29-350-563 • 06/30-697-4869
E-mail: info@v-varosgondnok.hu
Web: http://v-varosgondnok.hu/
Facebook: facebook.com/Vecsési-Városgondnok-Nonprofit-Kft

NYITVA TARTÁS:

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



Fontos! 2022. Április 18. (Húsvét hétfő) napon a szolgáltatás szünetel.
Erre az időpontra eső kommunális hulladék szállítást a következő napon, 

a szelektív hulladékgyűjtést a szelektív naptárban megjelölt napon végezzük.

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK/ZSÁKOK SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJA

A hulladékszállítási napokon – szelektív és a zöldhulladék esetén is – a hulladékgyűjtő edényeket, illetve 
a zsákokat reggel 7 óráig legyenek szívesek kihelyezni az ingatlanjuk elé. Kérjük, hogy a kihelyezéssel a 
közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék és a közterületet ne szennyezzék! Csak az időben kihelyezett 
hulladékot van lehetőségünk elszállítani. 

Kérjük, hogy a kommunális hulladékot tartalmazó gyűjtőedények mellé ne tegyenek ki lomhulladékot, 
valamint csak a szerződés szerinti űrtartalmú és chippel ellátott gyűjtőedényt helyezzenek ki. Ellenkező 
esetben nem áll módunkban elszállítani a hulladékot.  

Az éves veszélyes hulladék leadás várható időpontja 2022. október hónap.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL

A karácsonyfák begyűjtési időpontja: 

2022. január 11. (kedd) – a vasúttól északra fekvő területen
2022. január 13. (csütörtök) – a vasúttól délre fekvő területeken

Kérjük, hogy a karácsonyfákat látható helyre helyezzék  ki úgy, hogy ne akadályozzák  sem a gyalogoso-
kat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. A fenti időponton túl lehetőséget biztosí-
tunk a „karácsonyfák” díjmentes leadására a Városgondnok telephelyén. (2220 Vecsés, Széchényi u. 141.) 

Zöldhulladékot 2022. áprilistól (a pontos kezdő dátumról később adunk tájékoztatást) kezdjük begyűj-
teni. A zöldhulladékot átlátszó „Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.” felirattal ellátott, biológiailag 
lebomló műanyag zsákban szállítjuk el.

1. a vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep, Falu, Krakkó) hetente egy alkalommal kedden 7 órá-
tól kerülnek a zsákok elszállításra

2. a vasúttól délre fekvő területeken (Andrássy, Halmi, Lakópark) hetente egy alkalommal csütörtö-
kön 7 órától kerülnek a zsákok elszállításra

A közterületre való kihelyezés a szállítást megelőző 1 napon belül történhet. A zsákok megvásárolhatóak 
a Városgondnok ügyfélszolgálatán. Kérjük, hogy tartsák be a súlykorlátozást, egy zsákba max. 15 kg 
zöldhulladék kerülhet. A zsákba ágakat és kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot nem szabad 
elhelyezni, csak falevelet, levágott füvet, kerti nyesedéket. A zsák mellé kihelyezhető kisebb köteg ösz-
szevágott ág is. Kérjük, zsineggel kössék át a kötegelt ágakat és ne dróthuzallal!

A tavaszi gallybegyűjtés időpontjáról külön tájékoztatást adunk.



ÜVEGHULLADÉK GYŰJTŐSZIGETEK

Vecsésen 3 db gyűjtősziget működik, ahol csak üveghulladékot gyűjtünk:
1. Széchenyi u. 141. alatt, a Városgondnok telephelye előtti a parkolóban 

(Alcufer Kft. mellett).
2. A Fő úton a rendőrség mellett. (Fő u. 60.)
3. A Coop áruház udvarában. (az Erzsébet téren)

Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az üveggyűjtő konténerek mellé ne helyezzek el sem-
milyen más jellegű hulladékot, mert a hulladék illegális lerakása eljárási bírsággal sújtható. 

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS ZSIRADÉK LEADÁSI LEHETŐSÉG 

Használt sütőolaj és zsiradék leadására a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. telephelye előtti par-
kolóban az üveggyűjtő sziget mellet, erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe. A használt sütőolajat és 
zsiradékot eredeti csomagolásban, vagy zárható /befőttes üvegben helyezzék a gyűjtő edényzetbe.
Tilos az edényzetbe folyadékot önteni illetve veszélyes hulladékot elhelyezni. 

A HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL RÖVIDEN

A házhoz menő lomtalanítás rendszere a szelektív hulladékgyűjtési körzeti rendszer mintája szerint 
történik 2022. február 5-től november 26-ig. 

A szolgáltatás következők szerint igényelhető az ingatlanok elhelyezkedése alapján 

1. Sárga körzet – minden hónap 1. szombatja
2. Zöld körzet – minden hónap 2. szombatja
3. Szürke körzet – minden hónap 3. szombatja
4. Kék körzet – minden hónap 4. szombatja

Az adott körzetben minimum 10 jelentkező szükséges ahhoz, hogy a lomtalanítás gazdaságosan elvé-
gezhető legyen. 

A lomtalanításra történő regisztráció 2022. január 3-tól kezdődik, személyesen a Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában, ahol munkatársaink felveszik az ingatlantulajdonos adatait 
és időpontot egyeztetnek a szállításra, valamint regisztrálják az elszállítandó hulladék típusait. 

Az ingatlantulajdonosok szállításkor a regisztrációs lappal igazolják a lomtalanításra vonatkozó meg-
rendelésüket. 

A szállítás szombati napokon történik 7:30-16:30 óra közötti időszakban. A szolgáltatást minden aktív 
szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjfizető ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállí-
tási-díj hátraléka évente egy alkalommal díjmentesen igényelheti.
Lomtalanítás során veszé lyes hulladékot nem szállítunk el!



HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV JÁRATOK MENETRENDJE

2022

Amennyiben bizonytalan benne, hogy az Ön utcája melyik körzethez tartozik,  
körzetlista elérhető a honlapon az “Utcafelosztás” menüpont alatt!
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