Tájékoztató
Bánk település hulladékbegyűjtéséről-szállításáról
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt üdülő tulajdonosokat, hogy Bánk településen 2011.év január hó 01.
napjától a komplex hulladékgazdálkodási tevékenységet a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. vette át.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2010. június 7-én 100 %-os önkormányzati tulajdonnal hozta létre a Zöld
Híd Régió Kft-t, amely elsődleges feladatának tekinti, hogy az előírásoknak megfelelve,
költséghatékonyan lássa el környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységét.
Feladatai között szerepel többek között: a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése,
a regionális programban megépült létesítmények és a szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetése,
valamint az igénylő településeken a települési szilárd hulladék begyűjtése-szállítása.
A regionális hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétel a
folyamatos együttműködés, és a lakosságot érintő eseményekről szóló megfelelő tájékoztatás.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy településükön a hulladékbegyűjtő járatok hétfőn reggel 6
órától végzik a gyűjtést.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a hulladéktárolókat vagy köztisztasági zsákokat a szállítási
napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 06.00 óráig az ingatlanuk elé
kihelyezni szíveskedjenek.
Kérjük, ne helyezzenek a tárolóba veszélyes anyagokat, vegyszert, fáradt olajat, állati tetemet,
építési törmeléket, követ, nagyobb fémdarabokat, mert ezek veszélyeztetik dolgozóink egészségét
és gépeink működőképességét.
Bánk településen, az üdülőövezetben ingatlannal rendelkező tulajdonosok számára, tartózkodásuk
függvényében lehetőség van 6, vagy 8 havi időtartamra igénybe venni a kötelező köztisztasági
közszolgáltatást:
6 havi szolgáltatás: április 1-től szeptember 30-ig
8 havi szolgáltatás: március 1-től október 31-ig.
A szolgáltatás igénybevételéhez a Zöld Híd Régió Kft. logójával ellátott gyűjtőzsák beszerzése
szükséges, melyet a Szolgáltató biztosít az alábbiak szerint:
6 havi tartózkodás esetén: 26 db gyűjtőzsák
8 havi tartózkodás esetén: 34 db gyűjtőzsák.
A zsákokat az Önkormányzat által meghatározott időpontokban a bánki Polgármesteri Hivatalban
egy tételben, a teljes időszakra vehetik át, melynek díját a szolgáltató számlája alapján kell
megtéríteni.
A szolgáltatás díja:
6 havi tartózkodás esetén: 26 x 360 Ft (60-80 liter egyszeri ürítési díja) + áfa, azaz 11.700 Ft,
8 havi tartózkodás esetén: 34 x 360 Ft (60-80 liter egyszeri ürítési díja) + áfa, azaz 15.300 Ft.
Az zsákok átvételének időpontjai:
- 2011.március 5. szombat 9.00-15.00 óra között
- 2011.mácius 12. szombat 9.00-15.00 óra között
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2011.március 26. szombat 9.00-15.00 óra között
2011.április 4. szombat 9.00-15.00 óra között.

Amennyiben a fent meghatározott darabszámú zsák kevésnek bizonyul, úgy plusz mennyiség
beszerzésére van lehetőség Bánkon, az ASA 97 Bt. Petőfi u.78. szám alatt, a Pizzaro Bt, Kazinczy
u. 59. valamint a Torma ABC Petőfi út 53. szám alatti forgalmazóknál.
Egy zsák beszerzési ára: bruttó 460/Ft /db, mely tartalmazza a szállítási és az ártalmatlanítási
költségeket is.
A későbbiekben tervezzük még biológiai úton lebomló zsákok forgalmazását is a zöld hulladék
gyűjtésére, mely gyűjtés előkészítéséről, a kapcsolódó szabályokról és a forgalmazás helyéről
tájékoztatjuk Önöket. A zsákok szerves, lebomló hulladék gyűjtésére alkalmasak. A zsákok
űrtartalma 120 liter és bruttó 50 Ft áron kerülnek forgalmazásra.
A zöld hulladék elhelyezésére a volt TSz major területére a közeljövőben kihelyezésre fog kerül
egy konténer, melybe kizárólag a zöld hulladék (nyesedék, ág, stb.) ingyenesen elhelyezhető. A
konténer beüzemelésének és használatának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A településen kihelyezésre került 3 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, ahol az erre rendszeresített
tárolókban, a rajtuk lévő ábrák szerint helyezhetik el tiszta üveg, papír és műanyag hulladékaikat.
Kérjük, vegyék igénybe ezt a lehetőséget is, ezzel is növelve a hasznosítható hulladék
mennyiségét.
Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdésük merülne fel, bizalommal
forduljanak a Zöld Híd Régió Kft. munkatársaihoz, készséggel állnak az Önök rendelkezésére az
alábbi elérhetőségeken:
Helyi tarifával hívható számunk: 06 (40) 201 026
Számlázással, szerződéskötéssel kapcsolatban:
Nógrádmarcal Hulladékkezelő Központ: 06 (35) 501-400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Postacím: H-2661 Balassagyarmat Pf.: 101
Honlapunk: www.zoldhid.hu
Tisztelt Partnereink! A hulladékgazdálkodás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az eddig
elföldelt „szemétből” egyre nagyobb mértékben értékes, új nyersanyag lesz.
A válogatási, kezelési technológiák költségesek és ma már azt sem tehetjük meg, hogy a lerakott
hulladékokat, mint azt korábban tettük, sorsára hagyjuk. Az üzemek felújítására is pénzt kell
félrerakni, a régi és új hulladéklerakókat is gondozni, majd biztonságba helyezni szükséges. Az
Ön/Önök által fizetett díj a fentiek alapján a mindennapi tevékenység pénzügyi hátterének
megteremtése mellett egy 40 évre előre tervezett (működés, amortizáció és 30 év utógondozás)
környezetvédelmi rendszert finanszíroz. A feladatot 100% -ban a működési területen lévő
önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságunk látja el. Áraink vállalkozási nyereséget
nem tartalmaznak. Kérjük, legyenek partnereink a környezet védelmében azáltal, hogy
hulladékkezelési díjukat időben, pontosan befizetik!
Szeretettel várjuk Önöket és családjukat hulladékkezelő központjainkban, ahol teljes képet
kaphatnak a hulladékkezelés új irányairól.
Reméljük, Partnereink lesznek a program sikerében!
Köszönjük együttműködésüket!
2011. február 28.
Tisztelettel:
Gyenes Szilárd
ügyvezető igazgató sk.

