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Tárgy: tájékoztatás a kommunális hulladékszállítással kapcsolatban

Tisztelt bánki lakosok!
Bánk községben 2010. évtől változik a kommunális szilárd hulladék begyűjtés és szállítás rendszere,
melyről az alábbiakban tájékoztatom Önt.
Bánk Község Önkormányzata tagja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban:
Hulladékgazdálkodási Társulás). A Társulás törekvései szerint várhatóan 2010. áprilistól a Tárulás
teljes működési területén egységes hulladékszállítási rendszer kerül bevezetésre. A rendszer
működéséről az elmúlt évben – tájékoztató füzet, falugyűlés keretében – már tájékoztattuk Önöket.
Az egységes rendszer beindulásától kezdődően a lakosság közvetlenül a közszolgáltatóval áll
szerződéses kapcsolatban, tehát a hulladék-ártalmatlanítási díjat az eddigiektől eltérően nem az
önkormányzat felé kell majd teljesíteni, hanem a közszolgáltató felé.
A Társulás illetékesei várhatóan a közeljövőben megkeresik Önt ez ügyben.
A társulási rendszer beindulásáig, tehát várhatóan 2010. március és április hónapban továbbra is az
önkormányzat biztosítja a kommunális szilárd hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását a következők
szerint:
A hulladékszállítás heti rendszerességgel, hétfői napokon biztosított.
Elszállításra az ingatlan elé kihelyezett 1 darab, szabvány méretű (110 vagy 120 liter) hulladéktároló
edényben vegyesen összegyűjtött szilárd hulladék kerül. Az ezen felüli hulladék-mennyiség
elszállítására kizárólag az Uránusz Kft. által térítési díj ellenében biztosított PIROS színű zsákban
kerül sor!
Az Uránusz Kft. által biztosított zsák Bánk község alábbi üzleteiben vásárolható meg:
• ABC, Petőfi út 53.
• Discont vegyesbolt, Petőfi út 78.
• Mini ABC, Petőfi út 23.
• Vegyes üzlet (palackozott italok), Kazinczy utca 59.
A piros köztisztasági zsák ára: 250 Ft/db.
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. évre (ameddig a hulladékszállítás és
ártalmatlanítás díját az önkormányzat felé kell teljesíteni, tehát várhatóan január-április hónap), nem
módosította a szemétszállítás díját, továbbra is a 2009. évi díj maradt érvényben (burttó 372,5
Ft/ürítési alkalom). A szemétszállítás díjat – a lakossági teher kisebb részletekben történő fizetése
érdekében - havonta kell megfizetni az önkormányzat által kibocsátott számla alapján.
A képviselő-testület a rendeletben meghatározott szemétszállítási díjból – a 2009. évi
szemétszállítási költségmegtakarítás, illetve az önkormányzat saját költségvetése terhére – egységesen
1.500 + áfa összeget átvállal valamennyi ingatlanra vonatkozóan. Az átvállalt díj három
részletben,(havi 500 Ft + áfa) az év első három hónapjára (január-március) vonatkozó szemétszállítási
szolgáltatásról kiállított számlán kerül jóváírásra és elszámolásra.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és elfogadását!
Bánk, 2010. február 25.
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