
TÉLI lomtalanítás 
Tisztelt Délegyházi Lakosok! 

 
 
Délegyháza Község Önkormányzata 2014. december 19-én valamint december 20-án 
„karácsonyi ajándékként” lomtalanítást szervez a Tisztelt Lakosságnak. Az alábbi 
táblázatban megtalálható, hogy mely utcákon melyik nap végzik a munkatársak a hulladék 
összegyűjtését. 
Kérjük Önöket, hogy, a lomtalanításra szánt hulladékot szigorúan 2014. december 18-án     
8 és 16 óra között helyezzék ki az ingatlanaik elé. A hulladék összeszedése kamionnal 
történik, így lesznek olyan utcák, ahová nem fog tudni behajtani, ezekhez az utcákhoz 
gyűjtőpontok kerülnek kijelölésére. 
 
LOMTALANÍTÁSRA kihelyezhet ő hulladék:  kizárólag a háztartásokban felgyülemlett nagy 
darabos lomhulladék (bútorok, műanyag kerti bútorok, játékok, edények, kerti zöldhulladék, 
kisebb (25 kg alatti) számítástechnikai és elektromos háztartási készülékek stb.) 
 
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el:  kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot 
(pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot (balesetveszély miatt), 
autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, elektromos háztartási készüléket (25 kg-
ot meghaladó számítástechnikai és elektromos háztartási készülékek) 
 
 

 
2014.12.19 2014.12.20. 

Ady E. u. Vég u. Akácos u. 

Aköv sziget Vörösmarty u. Anna u. 
Arany J. u. Zöldrét u. Áfonya u. 

Árok u.  Boglárka u. 

Árpád u.  Ciklámen u. 

Bányász sor  Csendes utca 

Berzsenyi u.  Csóka tanya 

Boróka köz  Diófa u. 

Borostyán köz  Eper u. 

Búza u.  Erdőalja u. 

Cserje sor  Fagyöngy u. 

Csermely köz  Faház sor 

Csobogó köz  Fácán u. 

Deák F. u.  Fecske utca 

Diófa köz  Fény u. 

Dózsa Gy. u.  Fűzfa u. 

Európa u.  Gacs sor 

Gábor Áron u.  Galla tanya 

Gesztenyés köz  Gesztenye u. 

Gizella utca  Gizella telep 
Gomb köz  Gyöngyvirág u. 

Honvéd sziget  Határ út 

Hóvirág u.  Jázmin utca 

Ibolya u.  Kavics u. 

Jókai u.  Kéktó sétány 



 
 
 

Gyűjtőpontra kijelölt helyek az alábbi utcák keresztez ődése: 
 
- Majosi úthoz tartózó utcák:  Gacs sor, Molnár köz 
- Galla tanyához tartózó utcák:  Robinson park II. 
- Vörösmarty utcához, valamint a Jókai utcához tartóz ó utcák:  Táncsics utca, 
Berzsenyi utca, Ady Endre utca, Kinizsi utca 
- Rákóczi utcához tartózó utcák:  Európa utca, Deák Ferenc utca, Gábor Áron utca, 
Széchenyi István utca, Vásárhelyi Pál utca 
- Bányász sorhoz tartózó utcák:  Honvéd sziget, Aköv sziget 
- Nyírfa utcához  tartózó utcák : Boróka köz, Búza utca 
- Kéktó sétány Sirály stand el őtti területhez  tartózó utcák : Mária utca, Kurta köz, 
Zsombékos utca, Tavirózsa utca, Sirály utca, Szántó utca 
- Kéktó sétányhoz tartózó utcák : Akácos utca, Boglárka utca, Ciklámen utca, Diófa 
utca,  
- Üdülő sétányhoz tartózó utcák : Őz utca, Szarvas utca, Erdőalja utca, Eper utca, 
Óbudai telep  
- Újpesti sorhoz tartózó utcák : Fagyöngy utca, Liget utca 
- Nomád parthoz tartózó utcák : Túzok utca, Fecske utca, Pacsirta utca, Rigó utca 

 
 
József A. u.  

 
 
Kurta köz 

 
Kanális köz  

 
Liget u. 

Kastély köz  Liliom utca 

Kinizsi u.  Mária utca 

Kis köz  Mókus utca 

Kossuth L. u.  Naturista part 

Kovács köz  Nomád part 

Kölcsey u.  Naturista part 

Majosi út  Nyárfa sor 

Mandula köz  Óbudai telep 

Máv 19-es őrház  Őz utca 

Molnár köz  Pacsirta u. 

Móra Ferenc u.  Paprika köz 

Napsugár utca  Pitypang u. 

Némedi út  Rigó utca 

Nyírfa u.  Robinson I. 

Petőfi u.  Robinson II. 

Rákóczi u.  Sirály u. 

Szabadság tér  Sóderos u. 

Szabó köz  Szarvas utca 

Széchenyi u.  Szántó utca 

Sziget köz  Tavirózsa utca 

Táncsics u.  Tókert camping 

Temető u.  Túzok u. 

Tompa köz  TSZ telep 

Vadkörtefa utca  Tölgyfa köz 

Vadvirág u.  Újpesti sor 

Vásárhelyi u.  Üdülő sétány 

Vasút sor  Vadászház 

  Vadrózsa utca 


