
Tisztelt Lakosaink! 
 

Az új hulladéktároló edények átvétele után kérjük, az alábbiakra szíves figyelemmel lenni! 

A kukák térítésmentesek. 
Egységes szürke színű kukákból szállítja el a közszolgáltató 2019. szeptember 1-től az eddigi begyűjtési napon a 

hulladékot. Kérjük Önöket, hogy  

 szeptember 1-től csak az új kukát tegyék ki ürítésre.  

 a régebben kiadott kék kuka nem kerül beszedésre, az Önöknél marad, egyéb célra magán használatra 

 aki a kisebb űrmértékű kukát megvásárolta az is a saját tulajdona, visszaszedésre, visszavásárlásra nincs 

lehetőség. 

 

A szelektív hulladék gyűjtése továbbra is havonta egyszer fog megtörténni minden hónap 

első szerda délelőttjén, melyre az átvett szelektív kukát kell igénybe venni (szürke sárga tetővel). 

Amennyiben a kukába nem fér a szelektív hulladék, akkor a kuka mellé a papírt kötegelve, vagy az egyéb szelektív 

hulladékot átlátszó zsákba lehet kitenni. 

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mit lehet a kukába ömlesztve beletenni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üveghulladék szelektív gyűjtése továbbra is 2 gyűjtőszigeten valósul meg Fülöpön: 

 

- Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola mellett 

 

- Arany János u. és a Deák Ferenc u. elágazásánál (Siposné boltja) 

 

A szolgáltatással kapcsolatosan a közszolgáltató tud felvilágosítást adni. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: Debrecen, 

Vígkedvű Mihály u. 7. telefon.: 52/563-944, vagy 52-es körzetből ingyenesen hívható: 06-80/200-966  

 

 

 

 

 

NEM gyűjthető szelektíven 

-vegyszeres, zsíros flakonok 

-fogkefe, műanyag játékok 

-videó, magnó kazetta, CD/DVD lemez 

-oldószert, maró hatású anyagot még     

tartalmazó flakonok 

-elektromos szigetelőanyag 

-hungarocell/nikecell 

-műszálas ruhanemű 

-műanyag szemüveg lencse, plexiüveg 

-vákuumtálcák, vákuumfóliák, 

-húskészítmények tálcái 

-zsíros, szennyezett papírok 

-műanyag füzet/könyv borító 

-genothermben vagy fémkapcsos 

mappában lévő papír (ki kell csomagolni) 

-indigó, faxpapír 

-használt egészségügyi papírok 

-pelenka 

-ételmaradékkal szennyezett 

konzervdoboz 

 

Szelektíven gyűjthető: 
-ásványvizes  

-üdítős palackok (PET palack lapítva),  

-ivójoghurtos (fóliával fedett) palackok, 

-műanyag zacskók, reklámtáskák, 

fóliák, 

-PP és HDPE jelzésű (kozmetikai és 

tisztítószeres) flakonok 

-tejes, gyümölcsleves dobozok 

(TetraPak) 

-újságpapír 

-kartondobozok összehajtva 

-tiszta csomagoló papírok 

-irodai papírhulladék, telefonkönyv 

-szórólapok, reklám kiadványok 

-alumínium italos dobozok 

-alufólia 

-fém konzervdobozok  

-fém zárókupakok 

 


