
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

2020. október 12-15. között lomtalanítás lesz Bonyhád  

közigazgatási területén. 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára! 

A lomtalanítás keretén belül a szolgáltató ELSZÁLLÍTJA:  

a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el 

nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, 

bútorokat, ágybetéteket, stb.). 

 

A lomtalanítás keretén belül a szolgáltató NEM SZÁLLÍTJA EL: 

• építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok 

keveréke, ablaküveg, síküveg); 

• a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb); 

• háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék); 

• elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot; 

• ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb 

hulladékot (pl: autóalkatrész, szerszámok); 

• állati tetemet, trágyát; 

• elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek 

alkatrészeit, szórakoztató eszközöket – rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket); 

• veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer 

maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs, stb.) 

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, 

hogy szétszerelve adják át a közszolgáltatónak. 

A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel 

mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a 

rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot. 

Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék az 

önkormányzati rendelet szabályai szerint a hulladékudvarban helyezhető el 

(http://new.delkom.hu/hulladekudvarok). 

 

Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 

 

 

 

 



Bonyhádi hulladékudvar 

Cím: 7150 Bonyhád, Gyár utca vége 

7512. hrsz. 

Telefon: +36/30 602 01 76 

Nyitva tartás 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ: 

https://new.delkom.hu/hulladekudvarok/ linken, illetve a +36/30 602 01 76 telefonszámon 

 

Értesítjük Önöket, hogy az üveggyűjtő pontok számát bővítettük, így az alábbi helyszíneken 
kihelyezett konténerekben helyezhetik el az üveghulladékot: 
 

Üveggyűjtő pontok 

 Cím Megjegyzés 

1 Veres P. u. – Kós K. u. sarok Evangélikus temető parkoló 

2 Gyár u. – Széchenyi sarok Buszpályaudvar felé 

3 Budai u.- Kodály u. sarok  

4 Borbély u.   

5 Perczel kert Európa pékségnél lévő garázssor mögött 

6 Fáy ltp.2. Étterem parkoló 

7 Majos X. u.  

8 Rákóczi- Dózsa u. kereszteződés  

9 Forberger u. Piac/Rákóczi étterem mögötti parkoló 

10 Fáy ltp. Bölcsődénél lévő bolt és iskola között 

 

hétfő:   zárva 

kedd:   7:00-13:00 

szerda:  11:00-17:00 

csütörtök:   11:00-17:00 

péntek:  7:0-13:00 

szombat:  8:00-12:00 

vasárnap:  zárva 

https://new.delkom.hu/hulladekudvarok/

