
TÖKÖL VÁROS 2014. ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSA 
 
 

A kommunális hulladékszállítási rend a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése miatt 
2014.06.01-től változik, az eddig csütörtöki szállítással érintett utcák esetében a hulladékszállítás a 
jövőben pénteki napokon történik. 
(Akácos, Árnyas, Bodza, Cseresznyés, Damjanich, Diófa, Fürtös, Ibolya, Jegenyesor, Mester u. 
/tükört ől/, Nefelejcs u., Pozsonyi u. /játszótértől/, Szigetmajor, Szőlő, Zrínyi utcák) 
 
A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, 
Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-
6440 
 
Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 
óráig. Társaságunk új szolgáltatásként bevezeti a házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtést. 
Havonta egy alkalommal a járattervnek megfelelően biztosítjuk a szelektív hulladékok (papír, mű-
anyag és fém csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását. A zsákba a 
PET palackot és a fém italos dobozokat taposva kérjük belehelyezni. A szelektív gyűjtéshez szükséges 
zsákokat a hulladékszállítás időpontjában a teherautó sofőrétől lehet ingyenesen átvenni, a teli 
zsák(ok)ért üreset biztosítunk. A papírhulladékot kötegelve lehet az ingatlan elé kihelyezni. A Pesti 
úti- és a BV lakótelepeken a szelektív gyűjtés külön erre a célra kihelyezett, zárt, felcímkézett 
edényzetekben történik. 
Zöldhulladék zsákos begyűjtésére az idei évben június 1. és november 30. között (2015. évtől minden 
év március 15-től november 30-ig) havonta 2 alkalommal kerül sor, idei évben 4 db, jövő évtől 5 db 
zöldhulladék-gyűjtő zsákot ingyenesen biztosítunk az ingatlanok részére a Pesti úti lakótelep kivételé-
vel. Akinél ennél több zöldhulladék keletkezik, további „zöldhulladék” felirattal ellátott zsákot vásá-
rolhat az ügyfélszolgálaton. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, köte-
gelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 06 óráig. 
 
A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal, április 1. és október 30. közötti időszakban 
házhoz menő rendszerben végezzük el (a Pesti úti és a BV lakótelepen lévő társasházak esetében az 
évente 1 alkalom társasházanként értendő). A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság szá-
mára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, szemé-
lyesen, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. 
Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat 
szállítjuk el. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szét-
szóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 
 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék; 

- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenység-

ből származó hulladék. 
 
A lakosság részére helyszíni ügyfélszolgálat működik a 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 66. szám 
alatt, (Művelődési Központ és Könyvtár helyiségben), minden pénteken 14.00 - 18.00 óra közötti 
nyitvatartási idővel, az ügyfélszolgálati feladatokat Beszkid Béláné Zsuzsa látja el. 



 

Szelektív- és zöldhulladék szállítási napok Tökölön 

2014 Pesti u, Csépi u. és a Vasút utak és 
az általuk közrefogott utcák 

település többi része 

június 5. zöld szelektív 

június 12.  
zöld 

június 19. zöld 
 

június 26. szelektív zöld 

július 3. zöld szelektív 

július 10.  
zöld 

július 17. zöld 
 

július 24. szelektív zöld 

július 31.  
zöld 

augusztus 7. zöld szelektív 

augusztus 14.  
zöld 

augusztus 21. zöld 
 

augusztus 28. szelektív zöld 

szeptember 4. zöld szelektív 

szeptember 11.  
zöld 

szeptember 18. zöld 
 

szeptember 25. szelektív zöld 

október 2. zöld szelektív 

október 9.  
zöld 

október 16. zöld 
 

október 23. szelektív zöld 

október 30. zöld 
 

november 6. zöld szelektív 

november 13.  
zöld 

november 20. zöld 
 

november 27. szelektív zöld 

december 4.  
szelektív 

december 25. szelektív 
 

 



 
 

Pesti u., Csépi u., Fő u. /Csépi út és Pesti u. 
által közrefogott szakasza/ és a vasút által 

közrefogott utcák. 1. 

 

Település többi része 2. 

Ady E. u. József u.  Alkotmány Kun u. 

Akácos u.  Kiss u. 
 Állomás u. (Csépi u. Ráckeve 

felőli része) Ledina dűlő 
Állomás u. (részben) Klapka u.   Alma u. Ledina u. 
Aradi u. Kolozsvári u.  Álmos u. Lehár u. 
Árnyas u. Kossuth L. u.  Arany J. u. Május 1 u. 
Árpád király u.  Leányka u.   Bartók B. u. Maléter P. 
Árpád köz Madách I. u.  Bem J. u.  Máltai u.  

Attila köz Mester u.  
 Csépi u. /vasúttól délre eső 

szakasza/ Manszfeld P. u. 
Barackos u.  Pesti u.  Csokonai u.  Mátyás király u. 
Bethlen köz Petőfi köz  Deák F. u. Móra F. u.  
Bodza u. Petőfi S. u.  Dobó K. u. Nagy Imre u.  
Cseresznyés köz Piac tér   dr. Papp Károly tér Nefelejcs u.  
Cseresznyés u. Pozsonyi köz  Duna u.  Orgona u. 
Csépi u. /Fő u.- vasút 
között/ Pozsonyi u. 

 
Eötvös u. Pongrácz u.. 

Damjanich u.  Rakéta u.  Erkel F. u. Pálya u. 

Diófa u. Szent Erzsébet u. 
 Fő u. /Csépi u. – Ráckevei u. 

közötti szakasza/ Ráckevei u.  
Dózsa Gy. köz. Szent Miklósi u.  Gárdonyi u. Rákóczi u.  
Dózsa Gy. u. Szőlő u.  Határ u.  Rózsa u. 
Fő u. /Csépi u- Pesti 
u. közötti szakasza/ Táncsics M. u. 

 
Hősök tere Sport köz  

Fürtös u.  Toldi köz  Huba u.  Sport u.  
Hársfa köz Tököli - parkerdő  Hunyadi u. Szadova u.  
Iskola u. Zalástya dűlő  Huszka J. u. Széchenyi I. u. 

Jegenye köz Zrínyi u.  Ibolya u.  Széchenyi u.  
Jókai M. u.   József A. u. Szent Gellért u. 
   Kálmán I. u. Szent Imre u.  
   Kap József u.  Szent István u.  
   Kapisztrán u.  Szent László u.  
   Karinthy u. Szent Margit  u. 
   Kertész u. Szilágyi u. 
   Kisfaludy u.  Tűzoltó u.  
   Klein Renault u. Vásártér u. 
   Kodály Z. u. Vásártér 
   Kölcsey u.  Viola u. 
   Kun köz Vörösmarty u.  
 
 


