
Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit  Kft.

Tisztelt Pápai Polgárok!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A lomhulladék gyűjtés során, a nagy darabos lom-
hulladékot a KÖZSZOLG  Nonprofit Kft. az ingatlan-
tulajdonosokkal való előzetes telefonos egyeztetést 
követően az ingatlanról és NEM A KÖZTERÜLETRŐL 
szállítja el 1 m3 mennyiségig ingyenesen. A lomhul-
ladék közterületre való jogosulatlan kihelyezését a 
hatóságok kiemelten ellenőrzik és szankcionálják, a 
közterületre kihelyezett lomhulladékot a KÖZSZOLG 
Nonprofit Kft. nem szállítja el.
Valamennyi ingatlantulajdonosnak (társasházi, nem 
társasházi lakás, lakótelepi lakás, családi ház, sorház) 
az alábbi módon és feltételekkel nyújtjuk a szolgál-
tatást:
• a házhoz menő lomhulladék gyűjtési szol-
gáltatást ingyenes formában csak az vehe-
ti igénybe, akinek nincs díjtartozása, a jo-
gosultságot a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 
ellenőrzi
• Pápa város területét 6 szolgáltatási körzetre osz-
tottuk,  minden szolgáltatási területhez tartozik egy 
szolgáltatási időszak
• a szolgáltatás igénybevételi szándékot (az ingatlan 
helye szerinti megfelelő időpontban) telefonon kell 
jelezni a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. telefonos munka-
társának (a beazonosíthatóság érdekében) az alábbi 
adatok megadásával:  név, ügyfélkód, születési hely, 
idő, anyja neve
• a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ezt követően ellenőrzi 
a jogosultságot és amennyiben az igénylő jogosult 
a szolgáltatásra, időpontot egyeztet az ügyféllel. Ha 
az igénylő nem jogosult, tájékoztatjuk a szolgálta-
tás-megtagadás okáról

• a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. munkatársai a lomhul-
ladékot kedden és csütörtökön 06.00 és 18.00 közötti 
időszakban szállítják el annak érdekében, hogy az in-
gatlantulajdonosok szabadság igénybevétele nélkül 
a hulladékelszállításnál jelen tudjanak lenni, a hulla-
dékot az ingatlanról át tudják adni

AKTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖRZET ÉS IDŐPONT:
2. KÖRZET: Gróf úttól, Fő tértől, Szent István utcától, 
Török Bálint utcától, Bezerédi utcától (Táncsics 
Mihály utca sarokig), Táncsics Mihály utcától, 
Szabó Dezső utcától a 83-as számú főút győri 
szakasza felé eső terület, illetve Böröllő
IDŐPONT: 2019. május

IGÉNYBEJELENTÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
hétfőtől–péntekig, 08.00 órától 16.00 óráig kizá-
rólag az alábbi telefonszámon: 

06/89/314-900
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NEM ADHATÓ ÁT a lomhulladék gyűjtés során:
• elektronikai hulladék
• gumiabroncs hulladék
• veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok)
• ipari tevékenységből származó hulladék
• zöld hulladék
• építési-bontási hulladék


