ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS
BALATONKERESZTÚRON -BALATONMÁRIAFÜRDŐN

2022. JÚNIUS 11-ÉN (SZOMBAT) 8-11 óra között
a Közös Hivatal parkolójában –
(Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.)
A begyűjtés napján a balatonkeresztúri, balatonmáriafürdői ingatlantulajdonosok
elhozhatják működésképtelen, használaton kívüli, árammal működő eszközeit,
egész

berendezéseit,

lemerült

akkumulátorait.

berendezést nem vesznek át!

Szétszedett, hiányos

Az eszközöket közvetlenül a begyűjtő
gépjárműre kell felhelyezni, a parkoló területén a lerakás TILOS!
Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái
- a teljesség igénye nélkül 1. Háztartási nagygépek
· Nagyméretű hűtőberendezések hűtőberendezések, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők,
mikrohullámú sütők, elektromos fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek, elektromos ventilátorok,
légkondicionáló berendezések
2. Háztartási kisgépek
· Porszívók, Egyéb takarító berendezések, varró, kötő, fonó, és egyéb, textil feldolgozására használt gépek, vasalók,
kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőző gépek, hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló,
masszírozó és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések, ébresztő- és karórák, mérlegek
3. IT és távközlési berendezések
· Nagyszámítógépek, nyomtatók, személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) hordozható
számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) zseb- és asztali számológépek, faxok,telefonok,mobiltelefonok
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
· Rádió készülékek, televízió készülékek, videokamerák, videomagnók, Hi-fi berendezések, Audio erősítők
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek (a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok kivételével)
· Fúrok, Fűrészek, varrógépek, fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére,
fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására,hajtogatására, hajlítására és hasonló
megmunkálására szolgáló berendezések, hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok,
szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések, fűnyírók
és egyéb kertészeti szerszámok
6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
· Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek, kézi videojáték konzolok,videojátékok,
számítógépek
kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb. elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó
sportfelszerelések
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök: Füstjelző berendezések, fűtésszabályozó, termosztátok
8. Világítótestek
· Fénycsöves világítótestek a háztartási világítótestek kivételével, nagy intenzítású kisülőlámpák, beleértve a
nagynyomású nátriumlámpákat és fémhalogénlámpákat, kisnyomású nátriumlámpák, egyéb világítótestek, illetve
fényszóró vagy fényszabályozó berendezések az izzólámpák kivételével
2022. 04. 21.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

