
 
LOMTALANÍTÁS  

2016. október 01. szombat 
 

Tisztelt Nógrádgárdonyi Lakosok! 
 

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint Nógrádgárdony község közszolgáltatója,  
2016. október hónap 1-én lomtalanítás keretén belül gondoskodik Nógrádgárdony Község 
Önkormányzatának megbízásából a nagydarabos háztartási hulladékok szervezett gyűjtéséről és 
elszállításáról.  
 

A lakossági lomtalanítás helye:  Csitár patak híd és a Fő út közötti terület 

A lakossági lomtalanítás ideje:  0700 órától – 1200 óráig 

                                           

Általános tudnivalók: 

A lomtalanítás során leadható LOM az ingatlanoknál keletkező olyan háztartási hulladék, nagyobb 
méretű nem veszélyes hulladék, mely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény 
méreteit meghaladja. 
 
A lomtalanítás során leadható hulladékok: 
A feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, 
háztartási hulladék stb.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok 
esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a 
környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent. 
 
El nem szállítható hulladékok: 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy építési bontási hulladék, pala, építési anyagok, 
nyesedék, kerti hulladék, föld, trágya, zöld hulladék, állati tetemek, elektronikai 

hulladék, veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, 

növényvédő szerek és azok csomagolása, veszélyes összetevőjű tisztítószerek,  és 
göngyölegeik használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer egyéb 
veszélyes összetevőjű hulladékok) a háztartásban napi szinten keletkező háztartási 
hulladék, autógumi, autóalkatrész, ipari vagy mezőgazdasági vállalkozásból vagy 
tevékenységből keletkező hulladék NEM tartoznak a lomok közé és lerakása a 
lomtalanító helyekre tilos.  
 
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb nem veszélyes hulladékokat – kommunális, és építési 
– a közszolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el. A veszélyes és elektronikai hulladékok 
begyűjtésére a közszolgáltató szervezésében külön időpontban kerül majd sor. 
 
Ha jelentősebb mennyiségű papírhulladékkal rendelkeznek, azt külön bejelentésre a lomtalanítás ideje alatt 
és később is ingyenesen elszállítjuk.  
 
Kérjük közreműködésüket a lomtalanítás sikeres lebonyolításában, egyben a meghirdetett időpont szigorú 
betartásában! 
Érdeklődési lehetőségek a VÜ Nonprofit Kft-nél munkanapokon a 301-402 vagy az 500-199 telefonszámok 
16 vagy 17 vagy 18-s mellékén.  
Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a lomtalanítás zökkenőmentes legyen! 
 
 
Köszönjük az együttműködését! 

 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 

 


