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FONTOS HÍREK
A SZÁMLÁZÁSRÓL
Az NHKV Zrt. kizárólagosan fenntartja a hulladékszállítás számlázási jogát. Ebből adódóan a jogszabályi
változások miatt április 1. után a Városgondnok nem állíthat ki számlát a lakosság felé, kizárólag az NHKV Zrt.
Kérjük a lakosságot, hogy sem az ügyfélszolgálaton, sem
banki átutalással ne küldjenek pénzt a Városgondnok
számlájára, mert a továbbiakban nincs mód a beérkezett
befizetések kezelésére a Városgondnoknál.
A számlázással kapcsolatban kizárólag az NHKV Zrt.
ügyfélszolgálata tud felvilágosítást adni az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: NHKV Zrt. -1255 Budapest, Pf. 15
Telefon: +36 (1) 999 6464
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Web: www.nhkv.hu

ELMARADT BEFIZETÉSEK
Az elmúlt hónapban sokan rendezték április 1. előtti tartozásaikat a Városgondnok felé. Ez azért vált fontossá, mert
a 2016. április 1. előtti időszakból fennmaradó tartozások kezelése hamarosan átkerül a NAV-hoz behajtásra.

A Városgondnok szeretné megkönnyíteni a lakosság
számára a régebbi számlatartozások rendezését,
ezért részletfizetési lehetőséget kínál azoknak a vecsési
lakosoknak, akiknek nehézséget jelent az április 1. előtt
keletkezett tartozások egy összegben történő rendezése.
Kérjük a fennálló tartozással bíró lakosokat,
hogy vegyék fel mihamarabb a Városgondnok
ügyfélszolgálatával a kapcsolatot az április 1. előtti
elmaradt díjak rendezése végett!

ADATMÓDOSÍTÁS

ZÖLDHULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSA
A zöldhulladék elszállítás végső időpontja a helyi rendelet
alapján október vége. Az időjárásra való tekintettel az
Önkormányzat meghosszabbíthatja a határidőt idén is
2016.12.01-ig.
Az elmúlt hetekben az időjárás változásával hirtelen hullott
le nagyobb mennyiségű falevél, amelynek begyűjtése a
Városgondnok számára jelentős többletmunkát jelent.
Kérjük a lakosság türelmét a falevelek
elszállításával kapcsolatban!
Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a zöld
hulladékot kizárólag az arra szolgáló,
logóval ellátott zöldhulladékos zsákba
helyezzék ki, mert a szelektíves, illetve
fekete zsákokba kitett zöld hulladékokat
nem áll módunkban begyűjteni.

Ingatlan adásvétel esetén sok intéznivaló hárul az új
tulajdonosra. A hulladékszállítással kapcsolatos be- és
kijelentkezést érdemes az eladóval közösen intézni, mert
így elkerülhető az, hogy a régi tulajdonos fennálló tartozása
az új tulajdonos részére kerüljön kiküldésre. Kérjük a
lakosokat, hogy amennyiben ingatlan adásvétel miatt
szükséges a bejelentkezés, kijelentkezés, illetve az
adatmódosítás, azt a helyi rendelet alapján 8 napon
belül legyenek szívesek megtenni.
Bárminemű adatmódosítás esetén
(pl: szüneteltetés is) a határidő
szintén 8 nap. Az adatváltozásokhoz
szükséges űrlapokat a Városgondnok
weboldalán megtalálják letölthető
formátumban.
http://v-varosgondnok.hu/formanyomtatvanyok/

Papírgyűjtés az iskolákban
Több évtizedes hagyomány az iskolák évi 1-2 alkalommal
történő papírgyűjtése, amely egyszerre építi a közösséget és
fejleszti a gyermekek környezettudatosságát. A Városgondnok
annak ellenére fontosnak és hasznosnak tartja ezt a
kezdeményezést, hogy országos szinten sok helyen abbamaradt
az együttműködés az iskolák és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatók között. Vecsésen más a helyzet. Az iskolák
többsége élen jár e környezettudatos hagyomány ápolásában.
Az elmúlt évek során jelentős
mennyiségű papír került
az
iskolások
jóvoltából
szakszerű feldolgozásra:
2014-ben 112 464 kg
2015-ben 111 060 kg
2016-ban 12 9280 kg

ISKOLAI PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYESSÉGE
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Halmi Telepi Általános Iskola
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
Bálint Ágnes Óvoda

