
2014. évi lakossági lomtalanítási akció 

 

 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft. együttműködésében – kizárólag a 

lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását. 

 

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET ÉS ZÁRTKERTEK: 

A lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menően történik, a guberálások megelőzése, 

illetve az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése érdekében. A lomtalanítást kérő 

ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott kettő gyűjtési nap egyikére kell 

bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresik 

fel! 

A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az egyéb hulladékokat az ingatlan kerítésén belül 

kell összegyűjteni! 

Az úttest mellé kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! 

A lomtalanításhoz összegyűjtött hulladékok közül elkülönítve kerülnek elszállításra az alábbi 

frakciók: papír, műanyag, fém, zöld és fa, elektronikai, illetve egyéb hulladékok, ezért 

lehetőséghez mérten kérjük külön elhelyezni őket. 

Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok (pl. olajos, festékes, vegyszeres dobozok, 

csomagolások, akkumulátorok, stb.), az autóbontásból, és egyéb, üzletszerűen végzett 

tevékenységből származó hulladékok, illetve az építési-bontási törmelék. A szolgáltató kizárólag 

a lakossági lomhulladék elszállítását végzi, ezért a háztartásinál nagyobb mennyiségben 

felhalmozott hulladékok nem kerülnek elszállításra.  

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban kérjük leadni. A lakossági átvételük 

ingyenes. A lomtalanítási igényeket - a számlán szereplő vevőkód megadásával - a 92/598-940-es 

telefonszámon, illetve a limlom@zaladepo.hu e-mail címen lehet bejelenteni. 

 

 

2014. március 20-21-én (csütörtök vagy péntek): Lomtalanítás reggel 7.00 órától: 

 

Pózva, Nekeresd, Neszele, Kaszaháza, Gólyadomb 

 

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2014. március 18. (kedd) 16.00 óráig. 

 

Az alábbi utcákban: 

- Pózva, Akácfa, Felsőerdő, Őrház, Vasút 

- Egervári, Nekeresdi, Virágzó mező,  

- Gébárti 65-től és 82-től kezdődően, Neszelei, Irinyi J., Jedlik Á., Király, Jégmadár, 

Csillagvölgy, Esthajnal, Ilosvai, Bükkfa 

- Kaszaházi, Zala, Vásártér, Ságodi u. 37-ig és 18.-ig bezárólag (Ságodi u. később lesz), 

Levendula, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Kakukkfű, Füzike, Verőfény, Tücsök, 

Gólyadombi 

 

2014. március 24-25-én (hétfő vagy kedd)  Lomtalanítás reggel 7.00 órától: 

 

Besenyő, Botfa 

 

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2014. március 20. (csütörtök) 16.00 óráig. 

 

Az alábbi utcákban: 

- Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Rózsás, Várberki, Karácsony-hegyi, Avashegy 

- Besenyő, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Kutilapi, Posta, Szövetkezet, Hegyi út 

 

A további városrészek lomtalanításának időpontjai később kerülnek meghirdetésre. 
 

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK: 

A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselőkkel egyeztetett időpontokban, konténerek 

kiszállításával történik majd a lomtalanítás. 
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