Szelektív hulladékgyűjtés Dunatőkésen !!!
A szelektív gyűjtés nem cél, csupán eszköz. Ha élünk a külön gyűjtés lehetőségével
értékes nyersanyagokat juttatunk vissza a körforgásba.
És nem, nem öntik össze...
A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, ezek jó része
alkalmas hasznosításra, így különgyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt feldolgozását. A
legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír,
műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki.
Ha mindent szépen szelektálnánk, alig kerülne valami a hulladéklerakóra (szeméttelepre).
Sajnos jelenleg azonban a helyzet egészen más és a háztartási hulladék kb. 70%-a kerül
hulladéklerakóra, s mindössze 15%-át szelektáljuk. Annak ellenére hogy 2019 – ben már a
lakósokat kértük a papír valamint a műanyag hulladék szeparációjára valamint a
komposztálók használatára, falunkban az egy főre jutó háztartási hulladék mennyisége nem
csökkent. Napjainkban, mint arról a sajtóból bizonyára Önök is értesültek, a háztartási
hulladék lerakási díja állandóan emelkedik. 2020-ban ez 100% - kal emelkedik a 2019 évihez
viszonyítva.
Ezeket a tényezőket (számokat) figyelembe véve Dunatőkés képviselő testülete a 2020 évre
a háztartási hulladék elszállítására vonatkozólag a következő határozatokat hozta:
1. A szemét elszállítási díj 1 évre 25 €/ személy.
2. Csak a megjelölt (becsippelt) szemetes kukák lesznek elszállítva.
- A csippelést az önkormányzat fogja ingyen elvégezni a januári hónapban (írásban
mindenki értesítve lesz a csippelés napjáról). 3 tagú család esetében 1 kuka, 4-5 tagú
család esetében 2 kuka és 6 valamint több tagú család esetében 3 kukát lehet
becsippeltetni.
3. Előkészületben van a minden 3. héten történő háztartási szemét gyűjtés.
- Jelenleg a naptár szerint kiadott időpontokban minden 2. héten lesz a háztartási
szemét gyűjtése.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kertben és a konyhában keletkező növényi
eredetű zöldhulladék (zöld javak) helyben, komposztálással hasznosítható a legjobban,
környezeti szempontból ugyanis alaptörvény, hogy azt szállítani, kezelni nem érdemes.
Komposztáljuk otthon, vagy építsünk komposztáló kast és termesszünk magunknak finom
élelmet!
A kommunális hulladék vagyis a FEKETE KUKA használatában is jelentős változások lesznek
2020-tól: Kérjük a Tisztelt Lakósokat, hogy használják a KOMPOSZTÁLÓKAT és a zöld
hulladékot ne rakják a kommunális hulladék közé! Nem lesz elszállítva!!!
Nagyobb mennyiségű zöldhulladék (faágak , nagyobb kert takarítás) a Bioprodukt cég telepén
ingyen lerakható a Hubert panzió előtt vezető úton tovább haladva cca 1km bal oldalon.

2020 januárjától a házhoz menő gyűjtést több területre is kiszélesítjük a falunkban.
Az eddig is használt papír (kék kuka) és műanyag (átlátszó zsák) szeparáció ki lett bővítve
az üveg (zöld zsák) és a textil (sárga zsák) begyűjtésével. A kuka és a zsákok a kiadott
szemétgyűjtési naptár szerint minden hónapban össze lesznek szedve. Kérjük Önöket, hogy a
megadott napon tegyék ki a ház elé a kukát ill. a zsákokat. Minden zsákba biztonságos
mennyiséget helyezzenek el. Az üres zsákok cserélve lesznek a gyűjtéskor. Amennyiben
hónap közben elfogy a zsák, a községi hivatalban lehet újat igényelni.

Mégpedig:
A ZÖLD zsák az üveg gyűjtésre való. FONTOS: az üveg színe nem számít (fehér és színes
üveg egy zsákban gyűjthető). A zsákba ne rakjanak törött üvegeket.
A SÁRGA zsák a textil gyűjtésre való. FONTOS: a zsákban bármilyen textil hulladék
elhelyezhető. A leadott textil hulladék nem lesz válogatva, csak újrahasznosításra lesz
felhasználva.
A KÉK kuka a papír gyűjtésre való. FONTOS: a kukában mindennemű papír hulladék
elhelyezhető. A leadott papír hulladék nincs válogatva, csak újrahasznosításra lesz
felhasználva.
Anyagfajta

Szelektíven gyűjthető

Nem gyűjthető szelektíven

műanyag
ÁTLÁTSZÓ ZSÁK

- ásványvizes és üdítős (PET)
palackok (LAPÍTVA!)
- műanyag zacskók, reklámtáskák
műanyag fóliák,
- PP és HDPE jelzésű kozmetikai
szeres flakonok
- alumínium italdobozok,
- italos karton

- vegyszeres, zsíros flakonok,
- fogkefe,
- műanyag játékok,
- videó-, és magnókazetta, CD/DVD
lemez

Papír
KÉK KUKA

-

újságpapír,
kartondobozok összehajtva,
tiszta csomagolópapírok,
irodai papírhulladékok
szórólapok és reklámkiadványok
telefonkönyv,
szórólap

- zsíros, szennyezett papírok
– műanyag borító,
- indigó, faxpapír
- használt egészségügyi papírok
- pelenka

üveg
ZÖLD ZSÁK

-

befőttes üvegek,
ásványvizes üvegpalackok,
röviditalok üvegpalackjai
boros üveg , sörös üveg

-

ablaküveg (hulladékudvar),
tükör (hulladékudvar),
porcelán, kerámia
villanykörte, neoncső,
hőálló üvegtál,
szemüveg,
orvosságos üvegek

Tisztelt Lakósok,
a fentiekből az Önök számára is kitűnik, hogy a hulladék
szeparálása nagyon fontos és költséges feladat mindnyájunk
számára.
Kérjük
Önöket
figyeljenek,
komposztáljunk
és
szelektáljunk a fent leírt szabályok szerint.
Köszönettel Csiba Mária – polgármester

