
 
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. április 28-29-én (HÉTFŐ v. KEDD): Lomtalanítás reggel 7.00 órától: 

 

Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztársaság utak által bezárt terület) 

 

Az alábbi utcákban: 

- Köztársaság u. páratlan oldala, Átalszegett, Závodszky (volt Gorkij), Csendes, Liszt Ferenc, 

Goldmark, Gyimesi, Vajda L., Erdész, Fejér Gy., Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, 

Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u. 
 

2014. május 5-6-án (HÉTFŐ v. KEDD) lomtalanítás reggel 7.00 órától: 

 

Erszébethegy, Vorhota, Ságod 

 

Az alábbi utcákban: 

- Csapási, Csillagfény, Fakopáncs, Flamingó, Termál, Diófa, Fácános, , Fűzfa, Hajnóczy, 

Martinovics, Orgona, Paperdő, Patak, Pitypang, Rigó, Ságodi 39.-től, Szellőháti, Szilvás, 

Telekalja, Tó, Tuboly László, Új, Vasvári Pál, Viola 

- Csonttető, Erzsébethegyi, Szőlőhegyi, Szirom, Újhegyi, Virágszer 

- Gyík, Teskándi, Vorhotai, Völgyi, Kápolnaszer 

 

2014. május 7-8-án (SZERDA v. CSÜTÖRTÖK) lomtalanítás reggel 7.00 órától: 

 

Becsali, Bazita, Szívhegy 

 

Az alábbi utcákban: 

- Becsali, Csáfordi forduló, Cserhegyi, Futrinka, Budai völgy, Gyöngyvirág, 

Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos, Meredek, Mosoly 

- Bazitai, Kilátó, Kisbükk-dűlő, Magasbükk u., Nimród, Toposházi 

- Szívhegyi, Hóvirág, Meggyfa, Belsőszeg, Szüret, Zalagyöngye, Kökény 
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2014. évi tavaszi lomtalanítási akció a családi házas 

övezetekben a fenti városrészekkel befejeződik.  
 

Ezúton szeretnénk megköszönni a lomtalanítási akcióban résztvevőknek, hogy 

közreműködtek az akció zavartalan lebonyolításában, hogy segítették a közszolgáltató 

munkáját, és hozzájárultak városunk tisztaságához, és környezetének védelméhez! 
 

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK: 

A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselőkkel egyeztetett időpontokban, konténerek 

kiszállításával történik majd a lomtalanítás. 

 


