ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Tisztelt Lakosság!
Berekfürdő Községi Önkormányzat, valamint a Berek-Víz Kft.
2021. május 3-án
díjmentes zöldhulladék szállítást végez Berekfürdő területén.
Szállítás:


Azokat a zöldhulladékokat szállítjuk el, amiket 2021. május 3-án reggel 7 óráig kihelyeznek az
ingatlanok elé.



A zöldhulladékot a szállítás kezdete előtt legfeljebb két nappal, azaz 2021. május 1-jétől lehet az
ingatlan elé kitenni.



Kérjük a zöldhulladékok rendszerezett, szállítható módon történő kihelyezését!
-

Ágakat: 1 méternél nem hosszabb darabokban kötegelve, kézzel rakodható módon.

-

Lágy szárú növényeket, faleveleket: zsákokban.
Tájékoztató a zöldhulladékok további gyűjtéséről

 Elsődleges cél, a zöldhulladékok házi hasznosítása, kezelése, komposztálása! Erre a célra
használható a lakosságnál korábban már kihelyezett házi komposztáló edények, a házilag készített
komposztáló keretek. Kérjük ezek használatát!
 A fű, lomb, nyesedék és egyéb zöldhulladék lakosságtól történő évközi elszállítására két lehetőség
lesz:
1. 2021 júliusától (a vegetációs időszakban) a közszolgáltató által biztosított rendszeres, havi
egyszeri alkalommal történő zöldhulladék elszállítás. Ehhez barna színű hulladékgyűjtő edényt
biztosít a közszolgáltató. A tervek szerint, az edények május, június hónapokban kerülnek
kiosztásra. A szállítások pontos időpontját a júniusban megjelenő hulladéknaptár tartalmazza.
Az edény, valamint annak ürítése a lakosság részére külön térítés díj nélkül történik!
2. A Berek-Víz Kft. által forgalmazott zöldhulladékos zsákban továbbra is lesz lehetőség az
elszállításra. Ez a zsákos szállítás a kommunális kukák ürítésével azonos napon (hétfőn)
történik.
-

A zsákok a szállítást megelőzően egy nappal (vasárnap) helyezhetők ki.

-

A zsákok beszerezhetők a Berek-Víz Kft-től. (Berekfürdő, Berek tér 11. Tel: +36 59/319 302)

-

A zsák ára: 300 Ft/db.

Kizárólag a közszolgáltató által biztosított barna edényekben és a Berek-Víz Kft. által
forgalmazott zsákokban kihelyezett zöldhulladék kerül elszállításra! Az egyéb módon
kihelyezett zöldhulladékot nem szállítjuk el, az illegális hulladék elhelyezésnek minősül!
A temető mögötti „zöldhulladék lerakót” lezárjuk
Tisztelt Lakosság! A településünk turizmusra épülő jövőképe nem egyeztethető össze a rendezetlen
hulladék elhelyezéssel. A „zöldhulladék tárolóban” kialakuló rendezetlen helyzet, valamint a település
különböző területein illegálisan elhagyott, elszórt, szelektív gyűjtőszigetek mellé helyezett egyéb
hulladékok, erdősávokba, felhagyott területekre helyezett állati hulladékok, súlyosan rontják
lakókörnyezetünk minőségét és jelentősen sértik a településünk által eddig elért turisztikai vonzerőt!
Tegyünk közösen településünk tisztaságáért! Szólítsuk meg és figyelmeztessük a szabályokat
megsértőket!
Továbbra is TILOS!
 a zöldhulladékot és minden egyéb hulladékot engedély nélkül, nem a gyűjtést megelőző
időpontban, vagy nem megfelelő zsákban, edényben a közterületre vagy más ingatlanára
elhelyezni!
 a zöldhulladékot erdő, erdősáv alá elhelyezni vagy kátyúba tölteni!
A jogszabályi változások eredményeként a jövőben a hulladékkezelés szabályainak megsértése
bűncselekményként kezelendő, ezáltal a hatósági jogkör is jelentősen bővül.
Aki a fenti tilalmak bármelyikét megszegi, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható!
Kérjük, hogy a fentieket figyelembe véve, mindenki gondoskodjon a háztartásában képződött
hulladékainak a felelős, szabályos kihelyezéséről, hasznosításáról, településünk tisztasága, rendezettsége
és környezetünk védelme érdekében!

Berekfürdő, 2021. április 16.

Berekfürdő Községi Önkormányzat

