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Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal
egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól
történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a
számára legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-4304 tudja jelezni az FBH-NP
Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél
partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele,
hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az
FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl.
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor)
kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
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;
− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó hulladék.
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda, az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása páros
heteken szerdai napon történik.

Ügyfélszolgálati irodáink:
6500 Baja, Szabadság út 22.

 : 79/420-609

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.
6060 Tiszakécske, Fő u. 32.
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
6782 Mórahalom, Röszkei út 34.
6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16.

 : 79/524-821 / : 79/572-052
 : 30/473-5340
 : 20/373-0338 / : 79/572-052
 : 63/483-956 / : 63/471-620
 : 80/931-004
 : 62/281-055
 : 80/820-090

/ : 79/572-052

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.

 : 30/473-5340 / : 63/471-620

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
6300 Kiskőrös, Árpád u. 8.
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
6793 Forráskút, Fő u. 72.
6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
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 : 63/400-179
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 : 20/328-6134
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Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag lebomló
hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is díjmentes a cég által
folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló zsákban, valamint
összekötözve egy kévényi mennyiségben Dávod Község területén. A gyűjtés során az
ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú
hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre
a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi
növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj,
egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el!
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az
elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút,
Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést
szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
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