
 
 

A TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓJA 
 

I. Lakossági bejelentések helye, módja 
 

A. Közvilágítási hibabejelentés: 
 

Elektromos – Műszaki Szolgáltató Kft., 

 E-mail: kozvilagitas@torokbalint.hu 

 Telefon: 23/222-322  

A telefon üzenetrögzítős, éjjel-nappal hívható. Ha az ügyfél megadja az elérhetőségeit, akkor értesítik a hiba 
javításáról is. 

 

B. Webes, okostelefonos bejelentések: 
A terkep.torokbalint.hu oldalon, Törökbálint Város önkormányzati környezeti információs rendszerében 
többféle közérdekű bejelentésre van lehetőség. Az alkalmazás „Lakossági Bejelentő” néven kereshető vagy 
közvetlenül letölthető a  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viamap.ViamapLakossagiBejelentoNew&hl=hu helyről. 

 

TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG illetékessége: 

 Kátyúbejelentés 

 Buszmegálló-rongálás bejelentése 

 Utcanévtábla-lopás, -rongálás bejelentése 

 KRESZ-tábla-lopás, -rongálás bejelentése 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL illetékessége: 

 Illegális hulladéklerakó bejelentése 

 Parlagfű-bejelentés 

 Gondozatlan telek, zöldsáv, közterület bejelentése 

 Egyéb bejelentés 
 

C. Elkóborolt és elhullott állatok bejelentése 
Gyepmester: Tuncsik József, tel.: +36-20/9728-231 (mindennap 0-24 óráig hívható). 

 

D. A törökbálinti köztemetővel kapcsolatos bejelentések 
Üzemeltető: Brukátsch István, tel: +36-20/912-6041.  

II. Piac 
Helyi termelői piac péntekenként 13 órától a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban! 
A piacon 12 órától lehet elfoglalni a helyeket, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. 

 Helypénz: 
Törökbálinti illetőségű kistermelők részére: 500 Ft/alkalom. 
Nem törökbálinti illetőségű kistermelők részére: 1000 Ft/alkalom. 

 Bérleti díj: 
Törökbálinton bejegyzett vállalkozók részére: 1000 Ft/alkalom. 
Nem Törökbálinton bejegyzett vállalkozók részére: 2000 Ft/alkalom. 

 Áramhasználati díj: 1000 Ft/berendezés/alkalom. 
A helyi termelői piac területén kizárólag kistermelők értékesíthetik termékeiket, helypénz fizetése mellett. 
Aki nem minősül kistermelőnek, a piac területének végén található mart-aszfaltos részén árulhatja termé-
keit, bérleti díj fizetése ellenében. A díjakat az árusoknak a belépéskor kell megfizetniük a Városgondnokság 
jelenlévő megbízottja részére. Bővebb felvilágosítás: Szabó László piacfelügyelő, Törökbálinti Városgond-
nokság, tel.:+36-30/555-2480, e-mail: piac@torokbalint.hu  

III. Hulladékgazdálkodás 
A. Házhoz menő zöldhulladék-szállítás és szelektív hulladékszállítás 

Zöldhulladék gyűjtése: „törökbálinti zöldhulladék” jelzésű zsákban és/vagy az egyedi jelzésű kötözőzsinór-
ral átkötve. Szállítási rend 2015. július 20-tól: 
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időszak: gyűjtési gyakoriság: zöldhulladék fajtája: 

március 16–november 
30. 

kéthetente, a rendes heti hulladék-
szállítási (ürítési) napon 

vágott fű, lágyszárú növény, nyese-
dék, ág, gally 

december 1.–január 5. nincs szállítás 

január 6–20. 
hetente, a rendes heti hulladékszál-
lítási (ürítési) napon 

fenyőfa (karácsonyi kellékektől men-
tesen) 

január 21–március 15. nincs szállítás 
 

Szelektív hulladékgyűjtés: PET-palack, műanyag csomagolási hulladék: sárga zsák; fém, társított csomagolá-
si hulladék: szürke zsák; papírhulladék: kötegelten vagy dobozban, elkülönítetten gyűjtve, hulladéktípuson-
ként havi egyszeri szállítással. 2015. évi szállítási rend: 

 

 

 
(Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 8., tel.: 30/788-9959, nyitva tartás: 
hétfő: 13:30–17:30 h, szerda, péntek: 8–12 h) 

 

B. Üveggyűjtő pontok: 
 Munkácsy M. u. 79. (a Polgármesteri Hivatal épülete mögötti parkolóban) 
 Baross G. u. – Bajcsy-Zs. u. találkozásánál 
 Márta u. – Hegyalja u. sarok 

 

C. Törökbálinti Városgondnokság telephelye 
A telephely címe: Törökbálint, 042/6 hrsz. (a Téglagyárnál a Malomdűlő felé vezető aszfaltcsík végén, a 
szennyvíztelep mögött). Nyitva tartás: péntek: 13–17 h, szombat: 10–14 h 
Lerakható anyagok: 

 használt autógumi 
 sitt: alkalmanként és lakosonként 1 zsák 

Kérjük, hogy a telephelyünkre csak nyitvatartási időben szállítsanak ki hulladékot, és ne a kapuban rakják le 
azt! A Városgondnokság munkatársai készséggel segítenek az elhelyezésben. Kommunális, illetve veszélyes 
hulladékot lerakni tilos! 

IV. Köztisztaság 
AZ INGATLAN ELŐTTI KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA AZ INGATLANTULAJDONOS FELADATA! 
A Törökbálint Város Önkormányzata 20/2004. (IV./16.) sz. rendelete értelmében a tulajdonos köteles gon-
doskodni 

 az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), 

 a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

 tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szol-
gáló terület 

tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítésről, a hulladék eltávolításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sának biztosításáról. 
A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt, valamint az egyéb közterületet, ha az 
a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb.) történő használata esetén a 
használattal érintett területet és közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani és a hulladékot el-
távolítani. 

V. Aktuális álláslehetőségeink:  
Az aktuális álláshirdetéseinket megtekinthetik a www.tbvg.hu honlapon. 

http://www.tbvg.hu/

