
 

VERTIKÁL  NONPROFIT ZRT. 
Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 
e-mail: info@vertikalrt.hu  
http://www.vertikalzrt.hu 
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,  
Cg.: 07-10-001420 

 
 
Tisztelt Ingatlanhasználó! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ECSER településen a hulladékszállítási közszolgáltatást  
 

2014. július 1-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.  látja el. 
 
A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) 
végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-6440 
Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a szállítási renden nem változtat, a heti rendszeres hulladékszállítás 
az eddig is megszokott pénteki napon történik. Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki 
hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig. Havonta egy alkalommal biztosítjuk a szelektív hulladékok 
(műanyag, papír és fém csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását, minden 
hónap utolsó hétfői napján. A szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk. Üveggyűjtő 
konténerek – a már megszokott helyszínen – a Zrínyi u. 43. címen találhatóak. 
A csomagolási hulladékok házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok: 

• július 28. 
• augusztus 25. 
• szeptember 29. 
• október 27. 
• november 24. 
• december 29. 

 
Zöldhulladék zsákos begyűjtésére az idei évben július 1. és szeptember 30. között kéthetente kerül sor a település 
egy-egy részén felváltva, a gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk. 
 

2014. évi zöldhulladék szállítási napok Ecseren 

Ady Endre utca, Ipari park, Akácfa utca, 
Állomás utca, Andrássy utca, Apponyi utca, 
Arany János utca, Árpád utca, Attila utca, 
Bajcsy Zs. utca, Bercsényi utca, Bezerédi 

utca, Gagarin utca, Gyöngyvirág utca, Határ 
utca, Ibolya utca, Jókai utca, Mátyás utca, 
MÁV állomás épület, Petőfi utca, Rózsa 
utca, Steinmetz K. utca, Széchenyi utca, 
Szegfű utca, Tölgyfa utca, Tulipán utca, 
Vasút utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca 

Cvik dűlő, Cserfa utca, Deák F. utca, Ecsellő 
utca, Eskü utca, Grassalkovich tér, Hunyadi 
utca, József A. utca, Kálvária utca, Kereszt 
utca, Kerti dűlő, Kossuth utca, Lovas dűlő, 

Maros Rudolf utca, Meskó Rudolf utca, Mikla 
Pál utca, Nádas Béla utca, Öregszőlő utca, 

Rákóczi utca, Szalaska dűlő, Szent Antal utca, 
Szent Imre utca, Szent István utca, Tabáni 
utca, Teleki Pál utca, Ujhelyi J. utca, Vida 

dűlő, Volly István utca, Zártkerti dűlő 

SZERDAI NAPOK CSÜTÖRTÖKI NAPOK 
július 2. július 3. 
július 16. július 17. 
július 30. július 31. 

augusztus 13. augusztus 14. 
augusztus 27. augusztus 28. 

szeptember 10. szeptember 11. 
szeptember 24. szeptember 25. 

 
 
A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal végezzük el, első alkalommal a 2015. évben. A 
lomtalanításra  vonatkozó részletes információkról 2015. év elején tájékoztatjuk a lakosságot. 
 
 



A lakosság részére helyszíni ügyfélszolgálat működik a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házban (Ecser, 
Bajcsy-Zs. u.3.), minden páratlan hét pénteki napján (első alkalom 2014.07.04.) 15.00 - 17.00 óra közötti 
nyitvatartási idővel, az ügyfélszolgálati feladatokat Szabó Alajosné látja el. 
 
Közszolgáltatási díj mértéke 
 
A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy ingatlanhasználó 
részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat), nem haladhatja meg, a 
települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal 
megemelt összegének a 90 %-át. 
Fenti szabályozásnak megfelelve minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os 
rezsicsökkentést. 
 
Díjak természetes személyek részére (rezsicsökkentett) 
60 literes edényzet    221 Ft+Áfa/ürítés 
120 literes edényzet    272 Ft+Áfa/ürítés 
240 literes edényzet    544 Ft+Áfa/ürítés 
Többlethulladék-gyűjtő zsák   266 Ft+Áfa/zsák 
 
A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát 
havonta állítjuk ki. Számláit kiegyenlítheti készpénzben, csekken, átutalással illetve csoportos beszedési 
megbízással. A csoportos beszedési megbízás megadásához a számlán található ügyfél azonosító kódjára, és a 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. beszedési azonosítójára: A24662837T207 lesz szüksége. Átutalás esetén 
bankszámlaszámunk: 10401017-50526552-90901005. 
 
A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval 
hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen 
kezdeményezhetik: Major Mónika +36-30-204-5090 
 
Díjak nem természetes személyek részére 
120 literes edényzet    661 Ft+Áfa/ürítés 
240 literes edényzet    1260 Ft+Áfa/ürítés 
Felhívom a figyelmüket arra, hogy az új Szolgáltatóval a lakosságnak is szerződést kell kötnie, melynek 
részleteiről külön tájékoztató készül.   
 
Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,  
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu 
 
 
Polgárdi, 2014. július 1. 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
Gál Zsolt sk. 
polgármester 

Ecser Nagyközségi 
Önkormányzat 

 
Ferencz Kornél sk. 

Igazgatóság elnöke 
VERTIKÁL 

KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
ZRT. 

 
 


