
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
P e t ő f i s z á l l á s

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Petőfiszállás Község területén az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a háztartási többlethulladék gyűjtését az alábbi módon végzi:

A hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot a Közösségi Szolgáltató Háznál (6113
Petőfiszállás, Rákóczi utca 3.) tudják igényelni.
A külterületi lakosok a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal előtt
helyezhetik el a hulladékot.
A kihelyezés időpontja: minden hét szerda reggel 5 órától 7 óráig.
A többlethulladék gyűjtő zsák után fizetendő közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt, mint a
közszolgáltatási díj beszedésére jogosult szervezet részére számla ellenében kell minden
igénylőnek megfizetni. A számlát az NHKV Zrt. postai úton küldi majd meg minden
érintett részére.
Kérjük, hogy a zsákokat a Polgármesteri Hivatal előtti közterületre szíveskedjenek
kihelyezni, úgy hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, a rakodás
biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető.

Valamint felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Petőfiszállás területén az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2016. július 20-án (szerdán) lomtalanítást végez.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik.
A külterületi lakosok a Szolgáltatóház mögötti és a Művelődési ház melletti kijelölt
gyűjtőponton helyezhetik el a lomhulladékot.
Lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:
 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy ….)
 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
 Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok)

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni:
 A kis térfogatú hulladékokat zsákba összekötözve.
 Növényi eredetű hulladékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek,
savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok
és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-,
távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra!

Kérjük a zsákok megtöltésénél, szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi
erővel mozgathatók legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!
Veszélyes és kommunális hulladékok kihelyezése szigorúan TILOS!

Petőfiszállás, 2016. június 27.

Toldi Zsolt
     jegyző




