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A lomtalanítást Bócsa területén a FBH-NP Nonprofit KFT végzi gyűjtőjáratszerűen a hátoldalon lévő 

útvonalterv szerint. 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvonaltervben szereplő utcák 

befejezéséig. 

A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, 

úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, és 

balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető! 
 

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre: 

 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…), 

 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, 

 Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok). 
 

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni: 

 A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, 

 A növényi eredetű hulladékokat összekötve. 
 

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, 

növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb 

veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató 

elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra!  

Elektronikai hulladék-gyűjtés kizárólag az Önkormányzati Hivatal udvarában (háztartási- 

információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok)! 

 

Külterületi lakosaink számára konténerek kerülnek kihelyezésre az alábbi helyekre: 

- Zöldhalom – ÁFÉSZ bolt mögött 

- Fischerbócsa – templom mellett 

- Kisbócsa – régi Szőlőskert Szöépülete mellett 

- Kossuth utca végén lévő buszforduló mellett. 

 

Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel 

mozgathatóak legyenek! 
 

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! 

Útvonalterv 

 

2015. 05. 11. hétfő: 

 Szőlő u. 

 Vadkerti út  

 Árpád u. 

 Bem József u. 

 Petőfi Sándor u. 

 Jókai Mór u. 

 Táncsics Mihály u.  

 Kun Béla u. 

 Kossuth Lajos út  

 Óvodaköz u. 

 Boróka u. 

 Felszabadulás tér 

 Templom u. 

 Rövid u. 

 

2015. 05. 12. kedd: 

 Rákóczi Ferenc u. 

 Arany János u. 

 Fenyő köz 

 Bartók Béla u. 

 Lenin u. 

 József Attila u. 

 Dózsa György u. 

 Ady Endre u. 

 Mező Imre u. 

 Tanács út 

 Kertész út 

 Kecskeméti út 

 I., II., III., IV. körzet 


