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LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS ÁTALAKÍTÁSA
Elindult az országos program
Idén április elsejével elindult országosan a kormányzati
hulladékgazdálkodás átalakítása, melynek célja, hogy országosan nagy mértékben növekedjen a szelektív hulladékok
hasznosítása, valamint hogy a jelenleg csak nehézkesen,
nagy veszteséggel működő hulladékgazdálkodást megoldó
szervezetek biztos támaszt kapjanak.
Vecsésen a hulladékgazdálkodás működése a
Városgondnok és az Önkormányzat jóvoltából
kiegyensúlyozott és biztos lábakon állt, az elmúlt években
pedig folyamatos fejlődésen ment keresztül.
Bővült a géppark (kukásautó, ágaprító stb.), pályázat útján
ingyenesen elérhetővé vált a lakosság részére a zöldhulladék
hasznosítására alkalmazható komposztáló edényzet.

Vecsésen marad közszolgáltatóként a Városgondnok
Vecsésen továbbra is a Városgondnok látja el a hulladék-begyűjtési szolgáltatásokat.
Az elmúlt években a hulladékgazdálkodás színvonalát tekintve a Vecsés Városgondnok messze túlszárnyalja az országos
tervezetet. Erre példa, hogy a központilag meghatározott évi 10 alkalom zöldhulladék begyűjtés helyett jelenleg heti 2
alkalmat végez. Valamint a lakossági házhozmenő szelektív begyűjtésből is több típusú hulladékot gyűjt, nem úgy mint az
ország más részein ahol ez még mindig nem megoldott. Sajnos ennek ellenére sem fog annyi pénzhez jutni, amivel a jelenlegei
rendszert önállóan finanszírozhatná.
A lakosságot érintő díjszabáshoz a kormányzati tervek alapján egyelőre nem nyúlnak, azonban a befolyt pénzek a továbbiakban
a kormányzati központba, az NHKV Zrt.-hez érkeznek meg.
Az NHKV Zrt. az az állami szerv, amely 2016 április 1-jétől alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, határozza
meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi
koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését. A Vecsési Városgondnok és Vecsés Város Önkormányzata
köteles az NHKVZrt.-vel együttműködni. A Városgondnok várhatóan 4 hónap csúszással fogja majd megkapni az NHKV Zrt.től a korábbi összegek töredékét, mindössze 2,37 Ft-ot literenként a begyűjtött hulladékok szállításáért és ártalmatlanításáért. A
Városgondnoknak a továbbiakban ebből a befolyt összegből kell megoldani a technikai háttér biztosítását, az üzemanyagköltséget,
a Városgondnoknál dolgozók bérezését.
Vecsésen egyedülálló az a megoldás, hogy a 70 év feletti lakosok mentesülnek a szemétdíj fizetése alól. Ezt a díjat eddig Vecsés
Város Önkormányzata küldte el a Városgondnoknak, azonban most ez a befizetés is az NHKV Zrt.-hez érkezik majd, aki a befolyt
összegnek körülbelül a felét fogja majd átutalni a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Városgondnoknak. A megváltozott
finanszírozási rendszer működéséből adódóan a jelenlegi színvonal fenntartása kizárólag Vecsés Önkormányzatának
növekedő áldozatvállalásával tartható fenn, másképp a jelenleg kiemelkedően működő lakossági hulladék-begyűjtési rendszer
nem finanszírozható tovább. Ezzel kapcsolatban a Városgondnok, az Önkormányzat és a Kormányzat között egyeztetés zajlik.

További változások még várhatóak!
Ahogyan korábban már jeleztük a Lakosság felé, a számlázás folyamatosan átkerül majd az NHKV Zrt.-hez. Az új számlázási
rendszerre történő átállásról a Városgondnoknak még mindig nincs információja. Jelenleg a számlákat a Városgondnok állítja
ki. A hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatos technikai kérdésekkel továbbra is a Városgondnok ügyfélszolgálatát
kérjük keresni.
A további változásokról a vecsési lakosságot időben tájékoztatni fogja a Városgondnok.

HAMAROSAN INDUL A LOMTALANÍTÁS!
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a háztartásban összegyűlt nagydarabos hulladékokat (lomokat)
2016. ÁPRILIS 15-ÉN, PÉNTEKEN Vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu)
2016. ÁPRILIS 22-ÉN, PÉNTEKEN Vasúttól délre fekvő területen (Andrássy- és Halmi-telep)
helyezheti ki a lakóháza előtti – munkagéppel megközelíthető – közterületre.
A lomok elszállítására kizárólag a kihelyezést követő napon kerül sor.
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Társaságunk gépjárművei a kihelyezést követő napon minden utcában csak egyszer haladnak végig, így a megadott időpont
után kihelyezett lomokat nem áll módunkban elszállítani. A közterületre későn kihelyezett, így el nem szállított lomokat az ingatlan
tulajdonosa köteles eltávolítani, mert közterületen nem maradhat. Kérjük, hogy a megadott időpontot szíveskedjen betartani, mert
így elkerülhetjük:
•

a gondosan kihelyezett lomok széttúrását és annak nem kívánatos következményeit,

•

a szükségesnél nagyobb közterület szennyezést és annak eltakarításával járó többletmunkát,

•

a közlekedési nehézségeket és az esetleges baleseteket.

Lomtalanítási szolgáltatásunk kiterjed a háztartásában felgyülemlett veszélyes hulladékok díjmentes átvételére is. Erre a
lomok kihelyezését követő napon, szombaton 8-14 óra között kerül sor Társaságunk telephelyén, a Damjanich utca 34. alatt.
A lomtalanítás ideje alatt díjtartozásaikat ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON szombaton 8-14 óra között közvetlenül
rendezhetik és vásárolhatnak sárga, valamint zöld zsákokat.

A közterületre kihelyezhető lomok mennyisége
Társaságunk minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság egy meghatározott, Önkormányzattal egyeztetett időpontban
igénybe vehesse a lomtalanítási szolgáltatást. Ezen szolgáltatás keretein belül Ön kihelyezheti a tárgyévben feleslegessé vált
nagydarabos hulladékait háztartási mennyiségben.

A közterületre kihelyezhető háztartási mennyiség mértéke
Maximum 2 m3 nagydarabos (lom) hulladék! Amennyiben a megadottnál nagyobb mennyiségben kíván lomot kihelyezni, kérjük,
hogy rendeljen ügyfélszolgálatunkon konténert.

A lomok kihelyezésének módja
•

Kérjük, hogy a lomokat olyan közterületre helyezze ki, amelyet célgépeink és azon dolgozó munkatársaink könnyen meg tudnak
közelíteni!

•

Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegye, mert azok akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

•

Kérjük, hogy a közterületi rend és tisztaság megóvása érdekében kizárólag a tájékoztatóban megjelölt időpontban helyezze ki a
lomokat, amelyeket a következő napon szállítunk el!

A hulladékok közé nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
hulladékszállítással foglalkozók testi épségét, vagy használata során a munkagép műszaki berendezésében rongálódást, a
környezetben szennyeződést idézhet elő.

Lomtalanítás során közterületre
NEM kihelyezhető hulladékok
•

háztartásban naponta képződő háztartási
(kommunális) hulladék

•

ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében
keletkezett hulladék

•

építési törmelék, építőanyagok, hungarocell

•

gumiabroncs, autóroncs, autóalkatrész

•

zöldhulladék (ágak, nyesedék, lomb, fű)

•

szénpor, hamu

•

szelektíven gyűjtött hulladék (műanyag, papír, fém,
üveg hulladék)

•

veszélyes hulladék (Társaságunk telephelyén leadható)

•

gyógyszerek (jogszabály szerint a patikákban leadható)

Amennyiben a hulladékok mennyisége meghaladja a háztartási
mennyiséget vagy a közterületre kihelyezett hulladékok közé
megállapítható módon a fent felsorolt hulladék került, a
dolgozó kötelessége a hulladékszállítást megtagadni!

Társaságunk telephelyén CSAK
HÁZTARTÁSI MENNYISÉGBEN
díjmentesen leadható veszélyes hulladékok
•

festék, lakk, oldószer, hígító és göngyölegei (max.
10 db./háztartás)

•

elektronikai hulladékok (max.10 db. berendezés/
háztartás)

•

személygépkocsi gumiabroncsok (max. 4 db./
háztartás)

•

fénycsövek, szóró palackok

•

tonerek

•

sütőolaj és göngyölegei

•

akkumulátorok, szárazelemek

•

növényvédő szerek (max. 10 db./háztartás)

•

fáradt olaj és göngyölegei (max. 10 db./háztartás)

A LOMTALANÍTÁSON NEM LEADHATÓ HULLADÉKOKAT A HULLADÉKUDVAROKBA TUDJÁK VINNI.
Érdeklődni az alábbi linkeken tudnak hulladékudvarok felől:
Budapestiekről: www.hulladekudvar.hu/lakossagi-hulladekudvarok-adatbazisa
Vidékiekről: www.hulladekudvar.hu/telepuleslista

