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Lomtalanítás, zöldhulladékgyűjtés 
Környezetvédelmi hírlevél 
 
 
 
Tisztelt Délegyházai Lakosok! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi lomtalanítást 2012. március 13-14-én a túloldalon 
lévő utcalista szerint, a zöldhulladék gyűjtést pedig az egész településen 2012. március 20-
án végezzük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kérjük, keressék ki utcájukat a túloldalon található 
táblázatból, a lomokat és a zöldhulladékot a megadott 
napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé 
kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon 
hulladék az utcán. 
 
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális 
hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, 
akkumulátort, elemeket), vashulladékot, teljes üvegezett 
ablaktáblákat (balesetveszély miatt), elektromos készüléket 
(tévét, hűtőszekrényt), autógumikat, építési törmeléket, 
nagydarab faágat. 
Köszönjük együttműködését. 
 
 

A zöldhulladékgyűjtés során nem szállíthatunk el: 2 méternél hosszabb és 10 cm-nél nagyobb 
átmérőjű faágat, háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot (olajat, festéket, akkumulátort, 
elemeket), vashulladékot, autógumikat, elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt), 
építési törmeléket. 
 
További hasznos információk: 
A többlet háztartási hulladék elszállíttatására .A.S.A. feliratú zsákokat az alábbi üzletben 
tudnak vásárolni:  
 + Dick Kft., Délegyháza, Árpád út 4. 

 
 
Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!  
 
Levelét a 2360 Gyál, Kőrösi út 53., e-mailjét a  vevoszolgalat@asa-hu.hu címen, hívását pedig a 
06-29/540-250 vagy 06-29/540-244 számokon, munkanapokon 8-16 óráig várjuk. 
 
 
 
Bízunk benne, hogy munkánkkal hatékonyan hozzájárulhatunk a település tisztaságához. 
Számítunk együttműködésükre! 
  

Munkatársaink 
készséggel 

állnak 
rendelkezésükre! 

Köszönjük 
együtt-

működését! 
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2012.03.14
Üdülő sétány Óbudai telep Árpád u. Vadrózsa u.
Nyárfa sor Gizella telep Szabadság tér Anna u.
Újpesti sor Gizella u. Tompa köz Fecske utca
Gesztenye u. Rákóczi u. Némedi út Pacsirta u. 
Liget u. Európa u. Vég u. Rigó utca
Kéktó sétány Deák F. u. Őrház Túzok u.
Erdőalja u. Széchenyi u. Majosi út Fácán u.
Fagyöngy u. Vásárhelyi u. Szabó köz Nomád part
Áfonya u. Hóvirág u. Molnár köz Gyöngyvirág u.
Boglárka u. Ibolya u. Kovács köz Pitypang u.
Ciklámen u. Millecentenárium u. Temető u. Jázmin u.
Faház sor Gábor Áron u. József A. u. Tókert camping
Mária u. Bányász sor Jókai u. Strand
Csendes u. Sziget köz Móra Ferenc u. Naturista part
Zsombékos u. Boróka köz Arany J. u. TSZ telep
Tavirózsa u. Búza u. Kinizsi u. Vadászház
Paprika köz Cserje sor Ady E. u. Robinson I. lakópark
Szántó u. Diófa köz Berzsenyi u. Robinson II. lakópark
Sirály u. Gesztenyés köz Táncsics u. Galla tanya
Kurta köz Hársfa sétány Kanális köz Szilfa u. 
Kavics u. Tölgyfa köz Csermely köz Fűzfa u.
Sóderos u. Mandula köz Csatorna köz Kerepesi tanya
Határ út Vadvirág u. Vörösmarty u. Petőfi u. 
Akácos u. Zöldrét u. Kis köz Gacs sor
Fény u. Árok u. Dózsa Gy. u. Csóka tanya
Diófa u. Nyírfa u. Kastély köz Kölcsey u.
Eper u. Honvéd sziget Gomb köz
Vasút sor Aköv sziget Kossuth L. u.

2012.03.13
Délegyháza lomtalanítás
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