
A VGÜ Nonprofit Kft. év végi szolgáltatásainak alakulása 
 

Hulladékszállítási rend: 
 

A VGÜ Nonprofit Kft. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a hulladékszállítás az év végi ünnepek 

alkalmával a következőek szerint történik: 
 

 2020. december 24. szállítás a megszokott rendben a csütörtöki napnak megfelelően. 
 2020. december 25. szállítás a megszokott rendben a pénteki napnak megfelelően. 
 2020. december 30. szállítás a megszokott rendben a szerdai napnak megfelelően. 
 2020. december 31. szállítás a megszokott rendben a csütörtöki napnak megfelelően. 

 2021. január 1. a szállítás elmarad, helyette 2021. január 02.-án szombaton lesz szállítás. 

Kérjük, hogy az edényzetet ennek megfelelően előzőnap este, vagy reggel 6-óráig 

szíveskedjenek kihelyezni. 

 

 

Térségi Hulladéklerakó Telep nyitvatartási rendje: 

 Általánosságban munkanapokon (hétfőtől-péntekig): 6 – 18-ig 
 Szombat napokon 6 – 14-ig 
 Vasárnap napokon: zárva 
 2020. 12. 24.-én csütörtökön zárva 

 2020. 12. 25.-én pénteken zárva 
 2020. 12. 26.-án szombaton zárva 

 2021. 01. 01-jén pénteken zárva 
 2020. 01. 02.-án szombaton zárva 

 

Hulladékudvar: 
A hulladékudvarok 2020. 12. 01. – 2021. 03. 01-ig zárva tartanak. Ezen időszak alatt a 

Térségi Hulladéklerakó Telepen az elkülönítetten gyűjtött hulladékok térítésmentes átvétele 

is szünetel. Nyitás 2021. 03. 02-án. 

 

Állatmenhely: 
Az állatmenhely és az ebrendészeti telep a koronavírus járvány miatt határozatlan ideig nem 

látogatható. 

Gyepmesteri szolgáltatás mind munka-, mind munkaszüneti napokon folyamatosan biztosított 

kóbor, illetve elhullott állatok begyűjtésére, a kapacitás, sürgősség függvényében. 

Mindezekkel kapcsolatos bejelentést az élő állatok esetében a 06/70-376-9872-es 

telefonszámon, elhullott állatok esetében a 06/32-440-366-os telefonszámon lehet megtenni. 

Örökbefogadás: előre egyeztetett időpontban. 

 
 
 
 
 
 
 



Ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
 

2020. december 12. szombat munkanap szünetel 

2020. december 21. hétfő munkanap 8:00-12:00 

2020. december 22. kedd munkanap 8:00-12:00 

2020. december 23. szerda munkanap 7:00-19:00 

2020. december 24. csütörtök munkaszüneti nap szünetel 

2020. december 25. péntek munkaszüneti nap szünetel 

2020. december 26. szombat szabadnap szünetel 

2020. december 27. vasárnap szabadnap szünetel 

2020. december 28. hétfő munkanap 8.00-12.00 

2020. december 29. kedd munkanap 8.00-12.00 

2020. december 30. szerda munkanap 7:00-19:00 

2020. december 31. csütörtök munkanap 8.00-12.00 

2020. január 01. péntek munkaszüneti nap szünetel 

*A fenti időszakban a kukakiadás szünetel. 

 

Az elmúlt évek ezen időszakában több bejelentés is érkezett, hogy magukat a VGÜ Nonprofit 

Kft. alkalmazottainak kiadó személyek Társaságunk nevében adományokat gyűjtenek, illetve 

elmaradt számlák befizetését kérik. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy dolgozóink 

sem adományokat nem gyűjtenek, sem a hulladékkezelési díjak beszedését nem végzik. 

Kérjük Önöket, hogy ne hagyják magukat megtéveszteni és megkárosítani! 

 

A VGÜ Nonprofit Kft. minden kedves ügyfelének Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet Kíván! 


