Tájékoztató
Bánk település üdülőtulajdonosai részére
Bánk településen, az üdülőövezetben ingatlannal rendelkező tulajdonosok számára,
tartózkodásuk függvényében a tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van a 6, illetve 8 havi
időtartamra igénybe venni a kötelező köztisztasági közszolgáltatást.
A szolgáltatás igénybe vételéhez a Zöld Híd Régió Kft. logójával ellátott gyűjtőzsák
beszerzése szükséges, melyet a Szolgáltatótól az alábbiak szerint lehet beszerezni:
A zsákok átvételének időpontjai:
- 2012. április 14. de. 9:00-11:00 óra között
- 2012. április 21. du. 15:00-17:00 óra között
- 2012. április 27. du. 17:00-19:00 óra között
A zsákok átvételének helye: Bánk Község Önkormányzat Nagyterme
2653 Bánk, Hősök tere 11.
6 havi (2012. április 01-szeptember 30-ig) ott tartózkodás esetén: 26 db gyűjtőzsák
8 havi (2012. április 01-november 30-ig) ott tartózkodás esetén: 35 db gyűjtőzsák
Aki a fent megjelölt három időpontban a gyűjtőzsákokat nem tudja átvenni:
• a gyűjtőzsákok átvételével megbízhat más személyt (meghatalmazás nem
szükséges), vagy
• 2012. április 27-ét követően a bánki majorban működő zöldségesben (Bánk
Fruit) nyitva tartási időben személyesen veheti át a zsákokat.
A szolgáltatás díja:
6 havi szolgáltatás esetén: 26 x 380 Ft+ÁFA= nettó 9880 Ft, azaz bruttó 12.548 Ft
8 havi szolgáltatás esetén: 35 x 380 Ft+ÁFA= nettó 13300 Ft, azaz bruttó 16.890 Ft
Kérjük, a zsákot a kommunális hulladék begyűjtés napján a hulladéktároló edényzetük mellé
szíveskedjenek kihelyezni, melyet kollégáink elszállítanak.
Amennyiben a fent meghatározott darabszámú zsák kevésnek bizonyul, úgy plusz mennyiség
beszerzésére lesz lehetőségük Bánkon, az ASA 97 Bt. Petőfi u.78. szám alatt, a Pizzarro Bt,
Kazinczy u. 59. valamint a Torma ABC Kazinczy u. 34. szám alatti forgalmazóknál, nettó
390 Ft, azaz bruttó 495 Ft/db áron.
Lehetőségük van településükön zöldhulladék gyűjtésére is. Biológiai úton lebomló
zöldhulladék gyűjtő zsákokat vehetnek igénybe kisebb mennyiségű komposztálható
zöldhulladékaik átadására. A zsákok űrtartalma 120 liter és bruttó 50 Ft/db áron kerülnek
forgalmazásra. A zsákokat Bánkon, az ASA 97 Bt. Petőfi u.78. szám alatt, a Pizzarro Bt,
Kazinczy u. 59. valamint a Torma ABC Kazinczy u. 34. szám alatti forgalmazóknál
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szerezhetik be. A zsákban fűfélék, fás-, és lágyszárú növények és azok részei, cserjék, bokrok
és fák levelei, gallyak, ágak gyűjthetőek.
Kérjük, a zsákot a kommunális hulladék begyűjtés napján 2012.április 01-től 2012. 09.30-ig a
hulladéktároló edényzetük mellé szíveskedjenek kihelyezni, melyet kollégáink elszállítanak.
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladék gyűjtőzsák helyezhető ki.
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. Szelektív gyűjtéssel nagyban hozzájárulhatnak környezetünk
védelméhez, a másodnyersanyagok újrahasznosításához. Kérjük, vegyék igénybe ezt a
lehetőséget is, ezzel is növelve a hasznosítható hulladékok mennyiségét. A közelmúltban
bevezetett házhoz menő zsákos szelektív gyűjtési rendszert kizárólag az „ófaluban”
biztosítjuk.
Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdésük merülne fel,
bizalommal forduljanak a Zöld Híd Régió Kft. munkatársaihoz, készséggel állnak az Önök
rendelkezésére. Az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
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
Reméljük, Partnereink lesznek a program sikerében!
Köszönjük együttműködésüket!
2012. március
Tisztelettel:
Gyenes Szilárd
ügyvezető igazgató sk.

