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Utca ürítési nap 

Ady Endre utca kedd 

Akácos utca kedd 

Alinka utca péntek 

Alkotmány utca hétfő és péntek 

Arany János utca hétfő 

Árpád utca kedd 

Árvácska utca hétfő 

Avar utca hétfő 

Babits Mihály utca péntek 

Bajcsy-Zsilinszky utca csütörtök 

Bakony utca péntek 

Bányász utca hétfő 

Barátság utca csütörtök 

Bartók Béla utca kedd 

Batthyány Tér péntek 

Béke utca hétfő és péntek 

Bem József utca péntek 

Bercsényi utca hétfő és péntek 

Beréndi utca csütörtök 

Bessenyei utca kedd 

Bóday Gábor utca kedd 

Bogáncs utca kedd 

Boglárka utca kedd 

Bolyai János utca hétfő 

Bródy Imre utca péntek 

Búzavirág utca péntek 

Csákány utca hétfő 

Csalogány utca péntek 

Csékúti utca hétfő 

Csendes utca péntek 

Cserhát utca hétfő és péntek 

Cseri utca hétfő 

Csille utca kedd 

Csingeri utca családi házak kedd 

Csingeri utca emeletes házak hétfő és péntek 

Csók utca hétfő 

Csokonai utca hétfő és péntek 
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Damjanich utca csütörtök 

Dankó Pista utca kedd 

Deák Ferenc utca hétfő és péntek 

Diófa utca hétfő 

Dobó Katica utca csütörtök 

Domb utca hétfő 

Dózsa György utca kedd 

Egri utca csütörtök 

Szám Lőrinc utca (Élmunkás ltp) csütörtök 

Eötvös utca hétfő és péntek 

Erdő utca csütörtök 

Erkel Ferenc utca csütörtök 

Esze Tamás köz kedd 

Esze Tamás utca kedd 

Fecske utca péntek 

Fehérvári utca hétfő 

Fekete István utca hétfő 

Feketegyémánt utca hétfő 

Felsőcsingeri utca hétfő 

Fenyő utca kedd 

Fiastyúk utca hétfő 

Forrás utca péntek 

Fő utca hétfő és péntek 

Frankel Leo utca hétfő és péntek 

Futó utca hétfő és péntek 

Berzsenyi Dániel utca (Fürst Sándor utca) péntek 

Fűzfa utca kedd 

Gábor Áron utca hétfő 

Gárdonyi utca hétfő 

Gergőföldi utca csütörtök 

Gyár utca péntek 

Gyepesi utca kedd 

Gyepü utca péntek 

Gyöngyvirág utca hétfő 

Gyürhegyi utca hétfő 

Hajnalcsillag utca hétfő 

Halimbai utca csütörtök 
 
 

2



Ajka kedd, 2021. november 16. 
 

 

Halom utca péntek 

Neumann János utca (Hámán Kató utca) kedd 

Harmat utca hétfő 

Hársfa utca kedd 

Határ utca hétfő 

Hétvezér utca családi házak kedd 

Hétvezér utca emeletes házak hétfő és péntek 

Honvéd utca hétfő 

Hóvirág utca péntek 

Hunyadi János utca kedd 

Ibolya utca hétfő 

Ifjúság utca hétfő és péntek 

Ipari park hétfő 

Iparos utca csütörtök 

Iskola utca csütörtök 

Jószerencsét utca kedd 

József Attila utca hétfő és péntek 

Juharsor csütörtök 

Juhász Gyula utca péntek 

Rietmüller Ármin utca (Kállai Éva utca) csütörtök 

Kandó Kálmán lakótelep hétfő 

Katona József utca kedd 

Kele utca kedd 

Kertalja utca kedd 

Kilátó utca csütörtök 

Kinizsi Pál utca hétfő 

Kisbadacsony utca kedd 

Kisfaludy utca péntek 

Kiss János utca péntek 

Kodály Zoltán utca csütörtök 

Kohász utca hétfő és péntek 

Komáromi utca hétfő 

Korányi Frigyes utca ajkai rész péntek 

Korányi Frigyes utca rendeki rész kedd 

Kórház utca hétfő és péntek 

Korong utca péntek 

Kossuth utca hétfő és péntek 
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Kosztolányi utca hétfő és péntek 

Kökény utca péntek 

Kölcsey Ferenc utca kedd 

Központi lakótelep hétfő 

Köztársaság utca kedd 

Lakos János utca péntek 

Lehel utca kedd 

Liget utca hétfő és péntek 

Liliom utca 10/a. társasház hétfő és péntek 

Liliom utca családi ház péntek 

Liszt Ferenc utca csütörtök 

Csillag utca (Lőwy Sándor utca) kedd 

Lutra utca kedd 

Madách Imre utca péntek 

Május 1 tér hétfő és péntek 

Málnás utca csütörtök 

Martinovics utca kedd 

Martos Flóra utca hétfő 

Márvány utca csütörtök 

Kikelet utca (Marx Károly utca) hétfő 

Mátyás király utca csütörtök 

MÁV lakótelep hétfő 

Mester utca csütörtök 

Mező utca kedd 

Mikes utca hétfő és péntek 

Mikovinyi utca csütörtök 

Mikszáth Kálmán utca péntek 

Molnár Gábor utca kedd 

Móra Ferenc utca  hétfő és péntek 

Móricz Zsigmond utca  hétfő és péntek 

Munkácsy Mihály utca kedd 

Munkás utca csütörtök 

Napraforgó utca kedd 

Nefelejcs utca hétfő vagy péntek 

Nyárfa utca péntek 

Nyíres utca kedd 

Padragi utca hétfő vagy csütörtök 

Pálma utca péntek 

Panoráma utca kedd 
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Parragh Lajos utca péntek 

Hazafi utca (Partizán utca) kedd 

Pécsi utca hétfő 

Péller Pál utca péntek 

Petőfi Sándor utca hétfő és péntek 

Pipacs utca péntek 

Puskin utca hétfő és péntek 

Rákóczi Ferenc utca családi házak kedd 

Rákóczi Ferenc utca emeletes házak hétfő és péntek 

Rendeki utca kedd 

Rigó utca péntek 

Rózsa utca péntek 

Szent Borbála utca (Ságvári Endre utca) kedd 

Semmelweis utca hétfő és péntek 

Somló utca péntek 

Somogyi Béla utca kedd 

Sport utca hétfő és péntek 

Sugár utca hétfő 

Szabadság tér hétfő és péntek 

Szabó Gáspár utca hétfő 

Széchenyi utca 118-ig hétfő 

Széchenyi utca 120. hétfő és péntek 

Széchenyi utca 120-tól péntek 

Szegfű utca hétfő és péntek 

Széna utca péntek 

Szent István utca  péntek 

Szent István utca 59. Társasház hétfő és péntek 

Sziget utca hétfő 

Szilvágyi Károly utca péntek 

Szivárvány utca hétfő 

Szombathelyi utca hétfő 

Szondi utca kedd 

Szőlőhegyi utca hétfő 

Tálas utca csütörtök 

Táncsics Mihály utca péntek 

Tavasz utca csütörtök 

Téglagyári utca hétfő 

Timföldgyári utca csütörtök 

Tóbereki utca péntek 
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Tompa Mihály utca hétfő 

Tölgyfa utca hétfő és péntek 

Tulipán utca hétfő 

Tűzoltó utca hétfő és péntek 

Unna utca hétfő és péntek 

Újélet utca hétfő és péntek 

Újvilág utca hétfő vagy péntek 

Cserháti István tér (Úttörő tér) hétfő 

Nárcisz utca (Úttörő utca) hétfő 

Váci Mihály utca csütörtök 

Vadvirág utca péntek 

Vájár utca hétfő 

Vajda Péter utca hétfő 

Váralja utca kedd 

Vasút utca csütörtök 

Vasútállomás  hétfő 

Vasvári Pál utca csütörtök 

Veres Péter utca hétfő 

Verseny utca hétfő és péntek 

Virágos utca csütörtök 

Volán utca csütörtök 

Vörösmarty Mihály utca péntek 

Vörösteleki utca csütörtök 

Zergeboglár utca kedd 

Zöldfa utca péntek 

Zöldliget utca csütörtök 

Zrínyi Miklós utca péntek 
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