
      Lomtalanítás 2016  
A zentai Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot és az intézményeket, hogy a 
kommunális vállalat közreműködésével lomtalanítási akciót szervez. A lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjtjük össze 
és szállítjuk el. 

Mi számít lomnak, mi az, amit elszállítanak? 
 

A háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos 
hulladék, ami nem fér bele a gyűjtőedénybe pl. ágybetét, bútordarab, játék, 
kerékpár, szőnyeg, szánkó, babakocsi stb. 

 
Kérjük, ne helyezzenek ki: 

  
• a háztartásokban naponta képződő hulladékot 
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett 
hulladékot 
• veszélyes hulladékot 
• építési törmeléket 
• gumiabroncsot 
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű) 
• szénport, hamut 
• földet 
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot 
• gépjárműroncsot 
 
Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, 
hűtőgép stb.) a közterületekre NEM HELYEZHETŐEK KI ! Az 
elektronikai hulladékok elhelyezésére 2016. október 22-én (szombaton) 8:00 
– 13:00 óra között a zentai helyiközösségek udvarában lesz lehetőség. 



A kihelyezésre kerülő konténerek beosztása 
dátum és helyszínek szerint: 

 
I. ütem 
IDŐPONT: 2016. Október 10-12. 
Helyszínek: Alsó Tisza-part és Halász utca sarka 
                    Július 7. utca és Nemanja utca sarka 
                    Karađorđe utca 31. számnál 
                    Laza Lazarević utca és Đura Jakšić utca sarka 
                    Laza Lazarević és Dimitrije Tucović sarka 
                    Alsó Tisza-part és Nemanja utca sarka 
 
II. ütem 
IDŐPONT: 2016. Október 13-15. 
Helyszínek: Bóbita óvoda előtt 
                     Dimitrije Tucović utca és Arany János utca sarka 
                     Maksim Gorkij és Kossuth Lajos utca sarka 
                     Vasút utca és Nikola Tesla sarka 
                     Szövetkezeti otthon előtt 
                     Papuli étterem előtti téren 
 
 
III. ütem 
IDŐPONT: 2016. Október 17-19. 
Helyszínek: Tornyosi út és Jovan Cvijić dr. utca sarka 
                     Szerémségi utca és Radivoj Ćirpanov utca sarka 
                     Tornyosi út és Esze Tamás utca sarka 
                     Ohridi utca és Horti István utca sarka 
                     Ohridi utca és Miloš Krivokapić utca sarka 
                     Ohridi utca és Janko Vukotić tábornok utca sarka 



 
 
IV. ütem 
IDŐPONT: 2016. Október 20-22. 
Helyszínek: Jaša Ignjatović utca 14. szám előtt 
                     Proletar utca és Esze Tamás utca sarka 
                     Aleksa Šantića utca és Mezőgazdasági utca sarka 
                     József Attila utca és Stevan Sinđelić utca sarka    
                     Gaj utca és Svetozar Marković utca sarka 
                     Gaj utca és Szkopjei utca sarka 
 
 
V. ütem 
IDŐPONT: 2016. Október 24-26. 
Helyszínek:  Petőfi Sándor  utca 23. szám előtt 
                      Njegoš téren, 
                      Fő utca 15. szám előtt                 
                      Széchenyi téren, 
                      Dositej Obradović utca és Tiszavirág sétány sarka 
                      Szent Sava utca és Tiszavirág sétány sarka 
 
 
VI. ütem 
IDŐPONT: 2016. Október 27-29. 
Helyszínek:  Joca Vujić tér 
                      Tópart utca 48. szám előtt 
                      Tópart utca és Fábri Jenő utca sarka 
                      Város körüli út és Szűcs utca sarka 
                      Árpád utca és Rákóczi utca sarka  
                      Árpád utca és Dudás Gyula utca sarka 
 
 



 

 
 


