FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039
Adószám: 24290054-2-03
Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Ügyfélszolgálati irodáink:
6500 Baja, Szabadság út 22.
6521 Vaskút, Külterület 0551/2.
6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16
6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.

 : 79/420-609
 : 79/524-821 / : 79/572-052
 : 78/ 561-003 / : 78/561-004
 : 63/483-956 / : 63/471-620
 : 76/430-513 / : 76/462-822
 : 77/400-063 / : 77/400-063
 : 62/209-239
 : 78/312-106

: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit KFT által üzemeltetett Keceli hulladékudvarban
(6237 Kecel 0446/12. hrsz.) a hulladékátvétel szabályai 2015. szeptember 1. napjától megváltoztak.
A jövőben is lehetőséget biztosítunk az FBH-NP Nonprofit KFT közszolgáltatási területén élő
magáningatlanok tulajdonosai (lakossági ingatlantulajdonosok) részére a 1 m3/év/ingatlan ingyenes
hulladék (lomhulladék és építési hulladék) elhelyezésre, azzal a feltétellel, ha nincs fennálló tartozása
a Kft. felé és a helyszínen felmutatja az utolsó hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekkszelvényt,
valamint a lakcímigazoló és a személyigazoló azonosító okmányait.
A hulladék átvételére csak ezt követően kerülhet sor. Tartozás fennállása esetén a hulladék
térítésmentes átvételére nincs lehetőség.
A hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok fajtái:
Nem veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok

lomhulladék (pl. bútorfélék, textilhulladék) –
max. 1 m3/év

fáradt olaj, használt sütő zsiradék és göngyölegei
– max. 100 kg/év
festék, tinta, ragasztó, gyanta, oldószer – max.
100 kg/év
növényvédő szerek, festékek maradékai és
göngyölegei – max. 100 kg/év

lakossági építési törmelék – 1 m3/év
üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos
üvegek stb.)
papír hulladék (pl. újságok, füzetek, könyvek,
hullámpapír, csomagolópapír, szórólapok,
karton)
műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET palack,
nejlon zacskó)
italos kartondobozok (tetra pack csomagolás:
üdítős, tejes doboz)

lejárt szavatosságú gyógyszerek – max. 100 kg/év
fénycső, izzó – max 100 kg/év
szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem) – max
100 kg/év

elektronikai hulladék (pl.: háztartási kisgép,
nagygép, irodatechnika, szórakoztató
elektronika, barkácsgép stb.) – max. 200 kg/év

veszélyesnek minősülő elektronika (Tv, monitor,
hűtőberendezés) – max. 100 kg/év

személyautó gumiabroncs – 1 garnitúra/év

akkumulátor max. 100 kg/év

zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb) –
1 m3/év
A hulladékudvarban nem vesznek át kommunális hulladékot (vegyes háztartási hulladék), illetve
hullámpalát, kátránnyal szennyezett hulladékot, laborvegyszert és robbanásveszélyes anyagokat.
Kérjük, minden hulladékot tiszta, kimosott, szennyeződésmentes állapotban hozzanak be, hogy
újrahasznosításukat elősegítsék!

A hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Szünnap
9:00-12:00
Szünnap
Szünnap
14:00-17:00
13:00-16:00
Szünnap

Tartozás esetén , illetve az 1 m3/év térítésmentesen átvehető mennyiség meghaladása, illetve vegyes
(kommunális) hulladék esetén a hulladékot a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba lehet
beszállítani,és kezelési díját az alábbi díjtételek alapján a helyszínen készpénzben kell megfizetni.
Átvételi díjak hulladék fajtánként:
Zöldhulladék:
5 Ft+ÁFA/kg
Kommunális hulladék:
12,36 Ft+ÁFA/kg
Építési törmelék:
1,5 Ft+ÁFA/kg
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

Tisztelettel:
FBH-NP Nonprofit KFT

