
LOMTALANÍTÁS: 

 

A lomtalanítás Önkormányzat megbízásából a közszolgáltatás keretében történik 

évente legalább egyszer. 

A kijelölt időpontokat a weboldalunkon közzétesszük, szórólapokon és egyéb 

médiumokban tájékoztatjuk a lakosságot az esemény előtt. 

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett 

selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes 

hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is 

felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a 

leghatékonyabban. 

 

Azon hulladékok köre, melyet a lomtalanítás során a lakosság kihelyezhet az 

ingatlana elé: 

A háztartásokban keletkezett azon nem veszélyes hulladék, amely a 

közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem helyezhető el. 

Ide sorolhatók a selejtezésből származó darabos hulladékok, használaton kívüli 

dolgok, például a régi bútorok, játékok, nagyobb méretű selejt használati eszközök 

(pl. taliga, létra). 

 

Ne helyezzen ki: 

 Építési és bontási hulladékot 

 Veszélyes hulladékot (pl. elemek, akkumulátorok, fáradtolaj, festékek, hígítók, 

olajos kannák, festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok 

leadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban (a gyógyszerek - leadhatók a 

patikákban), illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap az NHSZ 

Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján) 

 Kertgondozásból származó zöldhulladékot 

 Elektronikai hulladékot (pl. TV, monitor, számítógép, elektromos konyhai 

eszközök, hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, 

barkácsgépek, játékok, fénycsövek, izzók, lámpatestek; ezek a hulladékok 

leadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről 

tájékoztatást kap az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyfélszolgálati irodáján) 

 



Az OKHT 2016. (Cselekvési terv) 2.4.1. d) i.) - iii.) pontjaiban részletezettek 

igénybevételi lehetőségének biztosításával az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Kft., 

mint közszolgáltató-e területen minden általa ellátott település vonatkozásában 

teljesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi 

CXXV. törvényben, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben, az 

állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) 

Korm. rendeletben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben, az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv  a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 6/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, az 

egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírtakat. 

 

Kapcsolattartó elérhetősége: R. Sainzné Bíró Andrea, 56/511443 

 

Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében kérjük, hogy 

csak a gyűjtőnap előtti este, vagy a gyűjtési napon reggel 7 óráig, kulturált 

módon helyezzék ki a 

lomhulladékokat! 


