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Ügyfélszolgálati irodáink: 

6500 Baja, Szabadság út 22.   : 79/420-609    / : 79/572-052 

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.   : 79/524-821    / : 79/572-052 

6060 Tiszakécske, Fő u. 32.  : 30/473-5340 

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  : 20/373-0338  / : 79/572-052 

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.   : 63/483-956    / : 63/471-620 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.   : 80/931-004 

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.   : 30/473-5340 / : 63/471-620 

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.   : 77/400-063   / : 79/572-052 

6300 Kiskőrös, Árpád u. 8.   : 20/373-0338 / : 79/572-052 

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.   : 30/473-5340 

6600 Szentes, Kossuth tér 6.    : 63/400-179 

6793 Forráskút, Fő u. 72.                               : 20/328-6134 

6782 Mórahalom, Röszkei út 34.   : 62/281-055                                     6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.   : 20/328-6134 

6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16.   : 80/820-090                                      

 

Tisztelt Önkormányzat! 

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére 

vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az 

ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a 

háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) 

háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának 

magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára 

legmegfelelőbb időpontot. 

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/246-3223 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató 

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 Kft. munkatársával.  

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot. 

3. az FBH-NP 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; 

 heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 

tevékenységből származó hulladék. 

 

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy: 

 a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem 

rontja a település látképét,  

 elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek, 

 nincs „lomozás” a lomtalanításon belül, 

 kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeikhez. 
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Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a 

biológiailag lebomló hulladék rendszeres díjmentes begyűjtését, a cég által folyamatosan a gyűjtési 

alkalmak számához igazodóan biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi 

mennyiségben Bugac területén. 

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 

keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló 

hulladékot (fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi 

egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított biológiailag 

lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben (maximum 0,5 m3) 

kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük 

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. 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális 

hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!  

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 

Kerti hulladék: 

- kötegelve, kévébe összekötve: 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 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal 

szennyezett anyagot. 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 

komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 

beszerezhetik. 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a 

hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli 

tájékoztatást kap. 

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést 

szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

Zöldjárat naptár 

Bugac 2018 

        
          Hónap Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Hétfő 14 11 9 6 3 1 26 24 

Hétfő 

     

29 
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Kommunális hulladék gyűjtés 

A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napja hétfő, az alábbi utca lista szerint: 

 

 Ady Endre u. 

 Akácfa u. 

 Alkotmány u. 

 Árpád u. 

 Bartók Béla u. 

 Béke u.  

 Bem József u. 

 Bokor u. 

 Buckasor  

 Cserény u. 

 Domb u. 

 Dózsa György u. 

 Félegyházi út 

 Felszabadulás u. 

 Fenyő u. (Alsómonostor) 

 Hunyadi János u. 

 Jakabi u. 

 Kada Elek u. 

 Kecskeméti u. 

 Kossuth L. u. 

 Malomházi u. 

 Mendel G. köz 

 Mikszáth Kálmán u. 

 Móricz Zsigmond u. 

 Nyár u. 

 Nyárfa u. (Alsómonostor) 

 Nyírfa u. 

 Orgona u. (Alsómonostor) 

 Orgoványi u. 

 Ősz u. 

 Petőfi Sándor u. 

 Rákóczi u. 

 Régitemplom u. 

 Rózsa u. (Alsómonostor) 

 Rövid u. 

 Szabadság tér 

 Tavasz u. 

 Tél u. 

 Temető dűlő 

 Tölgyfa u. 

 Vasút u. 

 Víztorony u. 
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Szelektív hulladékgyűjtés 

 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használatáról, gyűjtésének rendje az 

alábbiakban szerepel.  

 

Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek: 

-műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, 

PP, HDPE jelzésű flakonok) 

-papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír), 

-fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg), 

-fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz) 

 

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább. 

 

A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása páratlan heteken, hétfői napon történik. 

 

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a Csongrádi Víz. és Kommunális 

Nonprofit Kft., aki Társaságunk alvállalkozója. 

 

Tisztelettel: 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
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