Sikerrel zárult 2021. szeptember 25-én rendezett veszélyes- és elektromoshulladék-gyűjtési akció
Törökbálinton.
A Törökbálinti Polgármesteri Hivatal a Városgondnoksággal együttműködve 2021-ben is megszervezte az
immár hagyományossá vált veszélyeshulladék-gyűjtési akcióját.
A korábbi évek igényeit figyelembe véve a leadható hulladéktípusok köre idén is kiterjedt a veszélyes
hulladékokon túl az elektromos háztartási hulladékokra is.
Idén szeptember 25-én szombaton reggel 8 órától 13.00 óráig tartott rendezvény, ennek megfelelően a
begyűjtött mennyiségek, valamint azok szállítási és ártalmatlanítási költségei is sokszorosa a korábbi
évekének, mivel a COVID-helyzetre való tekintettel ennek a projektnek a lebonyolítása 2020-ban elmaradt.
A hulladékok fajtánként elkülönítve kerültek begyűjtésre, így tudtuk biztosítani, hogy ártalmatlanításuk is
szakszerű lehessen, a környezeti terhelést a lehető legkisebb mértékre csökkentve.
A rendezvény során összesen 44.838 kg veszélyes, illetve 27.680 kg elektromos hulladékot adtak le a lakók.
Az elmúlt évek adatainak összesítéséből jól látszik, hogy a városban évről évre erősödik a környezettudatos
szemléletmód.
További jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy az esemény egynapos volt, de a begyűjtött
hulladékmennyiség így is jelentősen nőtt az előző évekhez képest, amit az alábbi táblázat is mutat.
Az esemény bekerülési költségei az előző évi összegekhez viszonyítva igaz emelkedtek az elszállított hulladék
mennyiségek növekedése miatt, illetve az egyes anyagok kilogrammonkénti átvételi ára is növekedett, de a
járulékos költségek a háromszori kiszállási, rendelkezésre állási díjai viszont közel a félére csökkentek.
Fontos azonban tudni, hogy 2012 óta – a 2012. évi CLXXXV. ún. hulladéktörvény értelmében – a veszélyes
vagy elektronikus anyagot, eszközt, berendezést árusító, forgalmazó valamennyi veszélyes, avagy
elektronikus anyagot forgalmazó cég az általa forgalmazottal egyező típusú hulladékot köteles ingyen
átvenni a lakosságtól, függetlenül attól, hogy ott vásárolta-e vagy sem, kíván-e újat vásárolni-vagy sem,
cserekészülékként kívánja leadni vagy sem.
Bízzunk benne, hogy ez a folyamatos tájékoztatások eredményeként egyre jobban beépül a köztudatba, és a
következő évben a leadni kívánt elektronikai hulladékok mennyisége jelentősen csökkeni fog, így a
Törökbálint Város Önkormányzatának erre kevesebbet kell majd áldoznia az előző évekhez képest.
Kelt, 2021. október 15.
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Elektromos hulladék
Mennyiség összesen (kg):
Önkormányzati ráfordítás
összesen (Ft):

2020

ELMARADT

Hulladékfajta / év

2021
44 838 kg
27 680 kg
72 518 kg
9 564 929 Ft

