
 
TÁJÉKOZTATÓ 

 

 
Zamárdi Város Önkormányzat Polgármestere:  

Csákovics Gyula, tel: 06/84/348-400, 348-711. 

Fogadónap előzetes bejelentkezés alapján    Szerda 8.00-12.00 óráig 

 

Alpolgármester: 

Matyikó Zsuzsanna 

Fogadó idő előzetes egyeztetés alapján                          Tel.: 06/84-348-400 

 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig 
elérhetőségek: Szerda: 8.00-16.00 óráig kivéve ebédidő 

8621 Zamárdi ,Szabadság tér 4.                                     (ebédidő: 12.00-12.30 óráig) 

tel:84/348-400, 348-711, 348-950 Péntek: 8.00-12.00 óráig 
E-mail: titkarsag@zamardi.hu 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyzői feladatok  

ellátásával megbízott aljegyző,   Szerda: 8.00-12.00 óráig 

fogadónap előzetes bejelentkezése alapján:  

 

Dr. Sziklay Adrien jogtanácsos, fogadónap: A Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt 

 

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi ház és Városi 8621 Zamárdi, Kossuth utca 16 
Könyvtár: Tel/fax: 84/345-290  
Baller Zsuzsanna intézményvezető E-mail: zamardi@tourinform.hu 
 

Rendőrség: Rendőrkapitányság Siófok tel: 84/519-150. 
 Balatonföldvár Rendőrőrs tel: 84/340-004. 

                                                                                        Tel.: 107, 112.  
      Molnár Balázs főtörm. 06-70-415-9728 

Jócsik Mihály zls. 06-30-535-3192 
 Aktuális járőr: 06-20-448-7941. 

Egészségügy:  
I.sz. háziorvosi körzet:                                                 Tel.: rendelési időben: 84/348-784,  
Dr. Cseh Iván Patrik rendelési időn kívül hétköznap 16.00 óráig: 06/30/847-1377, 
 06/30/661-8969 

Zamárdi, Honvéd utca 4.                             Rendelési idő: hétfő 08.30-12.00 óráig 
 kedd: 13.00-16.00, csütörtök 13.00-15.30 óráig. 

 szerda, péntek:08.30-11.30 óráig,  

  

II. számú háziorvosi körzet: rendelési időben:  84/348-760,  
Szabóné dr. Horváth Krisztina  rendelési időn kívül hétköznap 16.00 óráig: 06/30/834-6341. 

Zamárdi, Honvéd utca 4.                            Rendelési idő: hétfő,szerda 13.00-16.00, csütörtök 9.00- 11.00 óráig 
 kedd, péntek 09.00-12.00 óráig. 

 

Fogászat: Ifj. Dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos, 
 tel: 84/348-936. 

                                                                      Rendelési idő: kedd, szerda és péntek 8.00-13.00, 

 hétfő 14.00-18.00, csütörtök 13.00-18.00 óráig. 

 Zamárdi, Honvéd u. 2. 

 

Gyógyszertár: Magyarné dr. Főző Hedvig gyógyszerész, 
 Tel.: 84/348-733., Zamárdi, Kossuth L. u. 9. 

 

Sürgősségi orvosi ügyelet  8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1 .  
Balatonföldvár vasútállomás közelében tel: 84/ 340-113., 84/ 340-246., mentők: 104, vagy 112.  
 Ügyeleti idő: munkanapokon 16.00-08.00 óráig, 
 szabad- és munkaszüneti napokon: 24 órában 
 

Siófok Város Kórház 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.    

 Tel.: 84/ 501-700. Mentők: 104, vagy 112. 

 

Zamárdi Város Gazdálkodási  Szabó Gábor vezető-helyettes, tel: 84/349-037. 
Szervezete (GAMESZ): Zamárdi, Endrédi úti telephely. 
 

Közterület-felügyelet:  Gulyás Tamás 30/209-9092, Troppert Péter 30/247- 3179, 
  Horváth Tamás 30/449-1395 

tel:84/348-400


ZAMÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

8621 Zamárdi Szabadság tér 4. TELEFON: +36 84 348-950 

Email: titkarsag@zamardi.hu. www.zamardi.hu/onkormanyzat 

 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal tájékoztatója 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Szeretnénk felhívni figyelmét a hulladék elszállítására, valamint az avar- és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó főbb szabályokra. A város hulladék- gazdálkodási rendeletét, valamint a helyi 

környezetvédelmi rendeletét megtalálja Zamárdi város hivatalos honlapján az Önkormányzat, 

rendeletek menüpont alatt. 

 

Települési (háztartási) hulladék 

Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által rendszeresített szabványos mérettel rendelkező 

gyűjtőedényt beszerezni, a települési hulladék gyűjtéséhez azt használni, a közszolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni. A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet 

települési hulladékot, valamint időleges ingatlan használat esetén a használati szezonon kívüli 

időben keletkező települési hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsákban kell 

gyűjteni. A jelölt műanyag zsák beszerezhető közvetlenül a közszolgáltatónál, illetve az 

Önkormányzat honlapján közzétett kereskedelmi egységekben. A települési hulladékot az ingatlan 

bejárata előtti közterületre lehet kihelyezni kizárólag a szállítás napján 7.00 óráig. 

 

Zöldhulladék 

A zöld hulladékot a közszolgáltató által forgalmazott, illetve a kiskereskedőkön keresztül 

értékesített biológiailag lebomló zsákban, vagy erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben szabad 

gyűjteni. A zsákot vagy gyűjtőedényt, illetve a kézi erővel mozgathatóan kötegelt nyesedéket a 

2019. évben kizárólag április 03-november 27 között szállítja el a közszolgáltató mennyiségi 

korlátozás nélkül.  

A zöldhulladékot a szállítás napján 7.00 óráig lehet a közterületre kihelyezni.  

A biológiailag lebomló műanyag zsák beszerezhető az Önkormányzat honlapján közzétett zamárdi 

kiskereskedelmi egységekben. 

 

Lomhulladék 

Az ingatlan használónál keletkező lom hulladék elszállításáról a közszolgáltató kizárólag előzetes 

megrendelés alapján, házhoz menő szállítással gondoskodik évente 1 alkalommal díjmentesen. 

A lomhulladékot tilos a közterületre kipakolni! 
 

Lomtalanítási szolgáltatást végez a közszolgáltató március, április, május, valamint szeptember, 

október, november hónapok utolsó pénteki napján.  A közszolgáltató minden év január 15-ig a 

lomtalanítási napokat dátum szerint a járatnaptárban feltünteti, és ezt a matricával együtt megküldi 

az ingatlan használójának.  

Az ingatlan használója évente egy alkalommal az általa igénybe venni kívánt lomtalanítást a 

szállítást megelőző hónap 15. napjáig rendelheti meg írásban (elektronikus levélben, vagy 

postai úton) a Siókom Nonprofit Kft 8600 Siófok Papföldi u. 3. címen, vagy a 

siokom@siokom.hu e-mail címen. 

 

Avar- és kerti hulladék égetés 

Zamárdi belterületi ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a vasúttól északra fekvő területen 

egész évben tilos! A vasúttól délre fekvő ingatlanokon az avar- és kerti hulladék égetése kizárólag 

szeptember 15-május 31 között 9
00-

20
00

 óra között engedélyezett. 

 

Komposztláda továbbra is térítésmentesen igényelhető és elhozható a GAMESZ telephelyéről. 

mailto:titkarsag@zamardi.hu
mailto:siokom@siokom.hu

