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ÁTSZERVEZÉS ALATT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

Hamarosan, 2016. áprilisától a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) 
felügyelete alá kerül a közszolgáltatás körében gyűj-
tött hulladékok kezelése az egész ország területén. 

Optimalizálásra kerülnek a szelektív hulladékgyűjtést 
szolgáló kezelőlétesítmények, (szelektív telepek), il-
letve a kommunális hulladék lerakóhelyek. Az NHKV 
célja az optimalizálás mellett az is, hogy a hulladék-
gyűjtés és hasznosítás országos szinten pénzügyileg 
stabilabbá váljon.

Az NHKV az átszervezés alatt is törekszik arra, hogy a változások a lakosság számára sem-
milyen hátrányt ne jelentsenek. A lakosságot érintő célok között szerepel az is, hogy az idősek 
vagy egyedülállók, akik kevés hulladékot termelnek, arányosan kevesebbet fizethessenek a jövőben. 
A környezettudatosság jegyében a lerakók terheltségét is jelentősen csökkenteni kívánja az NHKV. 
Ösztönözni kívánják a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre. Várhatóan a közeljövőben beveze-
tésre kerül, hogy a hulladékot szelektíven gyűjtő háztartások díjkedvezményben részesülnek.

Az évről évre növekvő mennyiségű zöldhulladékok esetében is várhatóak változások. Jelenleg a 
hasznosítható zöldhulladékok nagy része a kommunális lerakóhelyekre kerül. Ez esetben a zöldhul-
ladék hasznosítása már nem megoldható. Egy most készülő minisztériumi rendelettervezet szerint az 
összegyűjtött zöldhulladék komposztált formában kerülhetne a rosszabb minőségű szántóföldekre 
oly módon, hogy a mezőgazdasági termelők kiszállítási költségeit illetően támogatáshoz jussanak.

A Vecsési Városgondnok lakosságot érintő híreit  
nyomon követheti rendszeresen frissülő Facebook oldalán. 

Legyen Ön is kedvelője az oldalnak és értesüljön  
a legfrissebb hírekről! 

www.facebook.com/Vecsési-Városgondnok-
Nonprofit-Kft

A Vecsési Városgondnok bízik abban, hogy együttműködésük 
a lakossággal és a közületekkel az új évben is tovább erősödik, 

hiszen közös érdek Vecsés város tiszta környezetének megóvása.
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

ONLINE KAPCSOLAT
VECSÉSI VÁROSGONDNOK 

A Városgondnok a 2016-os évben néhány árváltozást eszközölt. 
Ennek eredményeképpen 

EGYES EDÉNYZETEK, VALAMINT A KONTÉNERES 
HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJA CSÖKKENT.

A SÁRGA HULLADÉKGYŰJTŐ ZACSKÓK DÍJA 
600 FT-RA EMELKEDIK.

Az áremelkedést azt tette szükségessé, hogy csak az áremelés-
sel lehet fedezni a vegyeshulladék-zacskók előállításának,  

a hulladék begyűjtésének és lerakásának költségeit.
Változást jelent, hogy megszűnik a korábbi megkötés,  
így 2016-ban bármennyi zsák kitehető a kukák mellé. 

Kérjük figyeljék a honlapot!

HAMAROSAN ÚJ SZOLGÁLTATÁS! 
ÁGAPRÍTÁS, FAKIVÁGÁS, FAMETSZÉS

FIGYELEM!  
LAKOSSÁGI ÁRVÁLTOZÁS!

Vecsésen a NHKV megbízott partnere továbbra is a Vecsési Városgondnok marad. A jelenlegi tájékoztatás egy jövőre vonatko-
zó tervezet, amelyről egyelőre bővebb információval nem rendelkezik a Városgondnok. Ebből adódóan a Városgondok ügyfélszol-
gálata nem tud felvilágosítást adni a változásokat illetően. Kérjük az ügyfélszolgálatot ez ügyben ne keressék. Amint érkezik 
bővebb információ, a Városgondnok haladéktalanul tájékoztatni fogja a lakosságot.

A vecsési lakosságot közvetlenül érintő változás, hogy 2016. áprilisától megszűnik a díjbeszedő rendszer, va-
lamint a kintlévőség kezelést is államilag fogják intézni. Ebből adódóan az esetleges számlareklamációkkal a 

Városgondnok helyett a továbbiakban az NHKV-t kell majd keresni.

A szolgáltatás díjai és a további részletek a tavaszi metszési 
munkálatok megkezdésének idejére meghatározásra kerülnek, 

amelyről a lakosságot a Városgondnok tájékoztatni fogja. 


