
Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit  Kft.

A lomhulladék gyűjtés során, a nagy da-
rabos lomhulladékot a KÖZSZOLG  Non-
profit Kft. az ingatlantulajdonosokkal való 
előzetes telefonos egyeztetést követően 
az ingatlanról és NEM A KÖZTERÜLET-
RŐL szállítja el 1 m3 mennyiségig ingye-
nesen. A lomhulladék közterületre való 
jogosulatlan kihelyezését a hatóságok 
kiemelten ellenőrzik és szankcionálják, a 
közterületre kihelyezett lomhulladékot a 
KÖZSZOLG Nonprofit Kft. nem szállítja el.
A lomhulladék gyűjtési szolgáltatást in-
gyenes formában csak az veheti igénybe, 
akinek nincs díjtartozása, a jogosultságot 
a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ellenőrzi.

Így igényelheti lomhulladékának elszállí-
tását: 
·az ingatlan helye szerinti gyűjtési idő-
szakban (augusztus hónapban az 5. kör-
zet) hívja a 06/89/314-900-es telefon-
számot (hétfőtől–péntekig, 08.00 órától 
16.00 óráig)
·adja meg adatait a KÖZSZOLG Nonprofit 
Kft. telefonos munkatársának (név, ügy-
félkód, születési hely és idő, anyja neve)
·munkatársunk ellenőrzi a jogosultságot, 
ha Ön jogosult a díjmentes szolgáltatás-

ra, válasszon időpontot lomhulladékának 
elszállítására (a lomhulladék szállítási na-
pok: kedd és csütörtök 06.00 és 18.00 óra 
között). Ha Ön nem jogosult a szolgálta-
tásra, munkatársunk tájékoztatja ennek 
okáról
·munkatársaink az előre egyeztetett idő-
pontban felkeresik Önt és elszállítják az 
ingatlanon összekészített lomhulladékát

A lomhulladék gyűjtés aktuális szolgálta-
tási körzete augusztus hónapban:
5. KÖRZET: Somlai úttól, Budai Nagy Antal 
úttól, Jókai Mór utcától (Csóka - körfor-
galom) Gyimóti úttól a  83-as számú főút 
veszprémi szakasza, valamint az Igal la-
kótelep felé eső terület és Öreghegy, Kis-
hegy, Törzsökhegy területe

Lomhulladék gyűjtés időpontja:
kedd és csütörtök 

06.00 és 18.00 óra között
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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

IGÉNYBEJELENTÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
hétfőtől–péntekig, 08.00 órától 16.00 óráig

kizárólag az alábbi telefonszámon: 

06/89/314-900

Tisztelt Pápai Polgárok! Tisztelt Ingatlantulajdonosok!


