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TISZTELT FOKTŐI LAKOSOK ÉS KÖZÜLETI PARTNEREK! 

 
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a 

Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy elindítja a 2 kukás gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a 

háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a 

lerakóba kerülő hulladékmennyiséget.  

Az eddig megszokott módon (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert (biológiailag 

bomló és csomagolási hulladék) települési hulladék került gyűjtésre, az új rendszerben, ezen hulladékot a 

továbbiakban 2 felé szükséges gyűjteni. Így a képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, még 

1 db edényzet (sárga fedéllel ellátott) ingyenes kiosztásával valósul meg háztartásonként, melybe az 

úgynevezett csomagolási hulladék gyűjthető. 

  

Ezen sárga fedéllel ellátott 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) 

 

Az összegyűjtött csomagolási hulladék ezt követően 2 hetente minden páros héten ürítésre kerül 

ürítésre, azon a napon, melyen a hagyományos edényzet ürítése is történik Foktő közigazgatási 

területén. Az úgynevezett csomagolási hulladék (sárga fedelű hulladékgyűjtő edény) gyűjtésének kezdési 

időpontja 2015. augusztus 20-tól. 

Természetesen emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a jelenleg is használt edényzetben 

történik, a bevett gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére 

szolgáló edényzetbe nem keverhető.  

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább. (foktői állandó lakosok részére 

ingyenes) .A sárga fedéllel ellátott edényzetek átvehetők ingyenesen, a lakosság számára lakcímkártya 

felmutatásával, a közületek részére cégkivonat és aláírási címpéldány felmutatásával az alábbi helyen: 
- Foktő lakosságának és közületeinek:  

Foktő Fő  93. szám  (kis iskola) telephelyén  
 2015. augusztus 3-tól 2015. augusztus 6-ig (dátum) 

hétfőtől-csütörtökig   8.00 órától 15.00 óráig  

 

A fentiekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az alábbi elérhetőségeken                                       

email: szallitmanyozas@fbhnpkft.hu, fax: 79/572-052, telefon: 79/524-821 teheti fel. 

 

Segítő együttműködését megköszönve tisztelettel: 

 

Vaskút, 2015. július 29. 
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