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Tisztelt Üdülő-ingatlan tulajdonos!
Amint arról korábbi levelünkben tájékoztatást adtunk, Bánk községben 2010. évtől változik a
kommunális szilárd hulladék begyűjtés és szállítás rendszere.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Társulás) által működtetett egységes
rendszer beindulásáig (várhatóan 2010. május-június) az önkormányzat biztosítja a kommunális
szilárd hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását a következők szerint:
• A vegyesen gyűjtött háztartási hulladék elszállítása KIZÁRÓLAG az Uránusz Kft. által
térítési díj ellenében biztosított PIROS színű köztisztasági zsákban történik, melyek a
bánki élelmiszer-üzletekben vásárolhatóak meg. A piros köztisztasági zsák ára: 250 Ft/db.
Az üdülő ingatlanok elől kizárólag ebben a piros színű köztisztasági zsákban kihelyezett
hulladék kerül elszállításra!
Korábbi tájékoztatásunk ellenére március hónapban nagyon sok, a fentiektől eltérő, különféle
zsákokban kihelyezésre került háztartási hulladék. Tekintettel a húsvéti ünnepekre, a rendezett
település-kép érdekében önkormányzatunk saját költségvetése terhére utoljára elszállíttatta
valamennyi közterületre kihelyezett hulladékos-zsákot.
Viszont ismét nyomatékkal felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy mostantól kizárólag a
piros köztisztasági zsákban kihelyezett háztartási hulladék kerül elszállításra, ezért kérek minden
üdülő-tulajdonost, hogy más zsákban NE tegyenek ki hulladékot az ingatlan elé, mert nem kerül
elszállításra!!
Tájékoztatom, hogy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm.rendelet értelmében:
Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez,
illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el; százezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
A falugyűlésen tapasztaltak alapján problémát okoz a kerti zöld hulladék kezelése. Az ingatlanon
keletkező zöld hulladék kezelésével kapcsolatban az alábbi lehetséges technológiákat javasoljuk:
• 1-4 cm magasságú fű nyírása → „mulcsozás” (a levágott füvet ott kell hagyni elszáradni,
beépül a fűbe, nincs vele teendő);
• 5 cm, illetve magasabb fű esetén: levágás után 1 napig száradni hagyni, mely során
összezsugorodik, majd:
- összegyűjtés, vagy
- komposztálás.
• Nyesedék:: összegyűjtés, őszig tárolás, vagy égetés (kedd és péntek 15.00-20.00 óra között).
Kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és elfogadását!
Az egységes hulladékszállítási rendszer beindulásáig tisztelettel kérem minden tulajdonos türelmét és
szíves megértését!
Bánk, 2010. február 25.
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