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LOMTALANÍTÁSI ÜTEMTERV

A  fent  megadott  időpontokban a  háztartásokban  keletkező  nem 
veszélyes hulladékok - pl. lom, zsákban összegyűjtött lomb, zöldhulladék,  
kötegelt nyesedék - kerülnek elszállításra. 

A  közterület  szennyezésének  megelőzése  érdekében  kérjük,  hogy  a 
hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 7     óráig,   amennyiben ez  
nem megoldható, akkor legkorábban a megadott időpontok előtti napon 
helyezzék ki. 

A  lomtalanítással kapcsolatos  tájékoztatás  a  TAPPE  Kft. 
ügyfélszolgálati irodáján a 66/447-150 telefonszámon kérhető.

A  városi  takarítással kapcsolatban  felvilágosítás  a  Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán a 66/523-800/2131 telefonszámon 
kérhető
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VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE

I. A megjelölt gyűjtőhelyeken  mennyiségi korlátozás és átvételi díj   
nélkül leadható hulladékok

Gépjármű,  kerékpár  gumiabroncsok,  ólomakkumulátorok,  telefon  akkumulátorok, 
hűtőszekrények, TV, rádió, mikro, mosógép, centrifuga, kávéfőző, teafőző, elektromos /kombi 
tűzhely,  rezsó,  stb.,  fénycsövek,  izzók,  szárazelem,  számítógépek,  monitor,  billentyűzet, 
fénymásolók, nyomtatók, szkennerek, telefonok, stb.

II. A FECO FERR-FÉM BT. telephelyén háztartásonként összesen 
max. 10 kg mennyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok:

Festék-, lakk hulladék; szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek; 
veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner; veszélyes anyagokat tartalmazó 
festékek, tinták, ragasztók, növényvédő szerek, olaj és zsír

Veszélyes  hulladékok és  a lomtalanítás  körébe nem tartozó  nem veszélyes  hulladékok 
begyűjtésével kapcsolatban további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM BT. telephelyén, 
vagy a 66/435-266 és a 20/9428-392 telefonszámon kérhető.

2011. április 2. szombat
Jamina (Szarvasi út - Budapest vasútvonal - Kereki u. által határolt terület) 
KIVÉVE: Kenderföldek

201  1. április 9. szombat  

Budapest vasútvonal – Bartók Béla út – Bánszky u. – Derkovits sor – Gyulai 
út – Dobozi út – Elkerülő út által határolt terület
RÉSZLETESEN: Kazinczy ltp.,  Millennium ltp.,  Belváros,  III. kerület: Áchim 
ltp. és környéke, Mezőmegyer, Vandhát  
KIVÉVE: Bartók Béla út páros oldal, Gyulai út, Dobozi út

201  1. április 16. szombat  

Budapest vasútvonal - Bartók Béla út páros oldala - Bánszki u. - Árpád sor - 
Gyulai út - Dobozi út (Gerláig) - Elkerülő út - Gyulai vasútvonal által határolt 
terület 
RÉSZLETESEN: Penza ltp., I. ker., VI. ker.,  Lencsési ltp., Béke -kertek, Keleti-
kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szőlők, Fényes, Gerla, Kenderföldek

Átvétel helye Dátum és 
időtartam

1.
A

FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

2011.
április 2.

8 00 – 12 00

B Jamina – Orvosi Rendelők melletti parkoló (Bacsányi u)
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

2.
A

FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

2011.
április 9.

8 00 – 12 00

B
Malom tér

Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

3.
A

FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

2011.
április 16.
8 00 – 12 00

B
Lencsési Közösségi Ház melletti parkoló
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!
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