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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  
A KÖZPONTI ÁTALAKÍTÁS KÖZEPÉN

VÁLTOZNAK A FORMANYOMTATVÁNYOK!

Az NHKV Zrt. megalakulásával elindultak a teljes hulladékgazdálkodási rendszert érintő 
változások az egész ország területén és helyi szinten is. A Városgondnok érzékeli a nagyfokú 
érdeklődést a lakosság részéről. Az ügyfélszolgálatra naponta érkeznek telefonos megkeresések, 
amelyek az új rendszer lakosságot érintő részletei felől érdeklődnek – legégetőbben a díjszámlázás 
után. 

A Vecsési Városgondnok jogkövető magatartásra törekszik, amelybe a lakosság időben 
történő tájékoztatása is beletartozik. E feltételnek a Városgondnok korábban is minden 
esetben, megfelelő időzítéssel eleget tett. A jelenlegi helyzetben azonban a jogszabályokat 
rohamos tempóban, napi szinten és egyszerre több területen alakítja át a  kormány. 
Ebből adódóan az átalakulás folyamata még a hulladékgazdálkodásban évek óta dolgozó 
szakemberek számára sem teljesen átlátható és követhető minden esetben. 

A jogszabályok kapcsán sok esetben külön egyeztetésekre van szükség a részletek tisztázása 
végett. Pontos információt csak a részleteket tisztázó egyeztetések után tud adni a Városgondnok. 
Mindez vonatkozik a lakosságot leginkább érintő témára, a megváltozó számlázási folyamatra is. 

A Városgondnok ezért kéri a vecsési lakosság türelmét a változásokat érintő tájékoztatással kapcsolatban. Amint kap 
konkrét információt a Városgondnok, haladéktalanul tájékoztatni fogja a lakosságot.

Telephelyváltásra készül a Városgondnok!
A Városgondnok a jelenlegi átalakulás mellett is törekszik a fejlődésre és a minőségi közszolgáltatásra. Tárgyalási és tervezési 
szakaszban van egy új telephelyre való átköltözés, amelyre még idén sorkerülhet. Szakemberek vizsgálják a lehetőségét az új 
telephelyen egy saját hulladékudvar létrehozásának, amely nagy mértékben megkönnyítené a lakosság hulladékkezelését. 
Ha sikeres lesz a megvalósítás, a vecsési lakosok számára az év minden napján Vecsésen, helyben nyílik lehetőség a lomok, 
valamint a veszélyes hulladékok leadására. 

A telephelyváltással kapcsolatos részletekről a későbbiekben tájékoztatja Önöket a Városgondnok!

Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére vonatkozó kormány 
rendelet módosult, így az erre vonatkozó helyi rendelet is változott. A Városgondnok által 
használt letölthető formanyomtatványok is változni fognak. 

A korábban használatos gyűjtőedények mellett 60 literes edényzet igénylésére nyílik lehetőség. A 
60 literes edényzetben legfeljebb 14 kg hulladék gyűjthető és kizárólag az életmódszerűen egyedül 
élők számára igényelhetőek. A jogosultságot az Önkormányzat által kiadott hatósági bizonyítvánnyal  
tudja majd igazolni a kérelmező. 

A kedvezményes lehetőség abban az esetben igényelhető, ha a lakos megvásárolja a 60 literes, 
szabványos hulladékgyűjtő edényzetet. Más méretű edényzetet használó lakos nem kaphatja meg az 
igénybevételi jogosultságot.

A kedvezmények, illetve a díjmentesség lehetőségei
A díjfizetéssel kapcsolatos kedvezményeket, illetve a mentességre való jogosultságot is az Önkormányzat által kiadott hatósági 
bizonyítvánnyal tudják majd igazolni az igénylők. A kedvezmények és a díjfizetési mentesség igénybevételének elengedhetetlen 
feltétele az is, hogy a kérelmező bejelentett, állandó lakhelye Vecsésen legyen.

Az igényléshez az új nyomtatványért  és a részletes tájékoztatásért keressék fel a Városgondnok ügyfélszolgálatát, vagy látogassák  
meg a www.v-varosgondnok.hu honlapot.

A következő havi cikkben formanyomtatványokkal kapcsolatos információk bővebben kifejtésre kerülnek.



KÖSZÖNET A VECSÉSI LAKOSOKNAK!
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ÖN KOMPOSZTÁL MÁR?

Összegzés a tavaszi lomtalanításról
A Városgondnok szeretné megköszönni a lakosság együttműködését, amelyet idei lomtalanításon tapasztalhattak. A tájékoztatóban 
szereplő feltételek többségében betartásra kerültek, mind a hulladékok mennyiségének, mind az összetételének szempontjából. A 
begyűjtés gördülékenyen zajlott, amely egyaránt köszönhető kollégáink megfeszített munkájának, megújult gépparkunknak  (6 autó 
84 fordulóban szállította el a kirakott hulladékokat). Köszönet illeti aktív közreműködéséért a vecsési Polgárőrséget, Rendőrséget, 
a Közterület-felügyelet és a Hulladékkommandót is.

A szokásoshoz híven, a lomtalanítás alatt idén is leadhatóak voltak a veszélyes hulladékok.

Meglepő tendencia, hogy nagy mértékben nőtt a lomtalanítás alatt begyűjtött hulladékok mennyisége. 2014-ben 150 tonna, 
2015-ben 250 tonna, idén pedig 335 tonna hulladék került begyűjtésre. Sajnos voltak kirívó esetek  –  például 50 doboz könyv, 
nagy mennyiségű kartonpapírok kirakása amelyek ha a szelektíves napokon, vagy az iskolai papírgyűjtés keretében kerülnek 
leadásra a városnak bevételt jelenthettek volna.

Az idei tapasztalatokat összevetve a korábbi évekkel, a lomtalanítás működése Vecsésen olyan javuló tendenciát mutat, 
amelyre a lakosság, a Városgondnok és minden további közreműködő büszke lehet.

KŐMŰVES  
SZAKMUNKÁS  

KOLLÉGÁT KERESÜNK!
 
A Vecsési Városgondnok Nonprofit 
Kft. felvételt hirdet kőműves szak-
munkás kolléga számára.

 
 ELVÁRÁSOK:
• szakmai tapasztalat
• szakmunkás képzettség
• precizitás, megbízhatóság
• önálló munkavégzés

 
 AMIT KÍNÁLUNK:
• azonnali munkakezdés
• jó kereseti lehetőség
• munkaruházat biztosítása
• étkezési hozzájárulás
• munkahelyre járás utazási  

költségének térítése 

SEGÉDMUNKÁS  
KOLLÉGÁT  
KERESÜNK!

 
A Vecsési Városgondnok Nonprofit 
Kft.  felvételt hirdet  építőipari 
szakemberek mellé segédmunkás, 
betanított munkás kolléga számára.
 
ELVÁRÁSOK:
• szakmai tapasztalat
• 8 általános iskolai végzettség
• megbízhatóság, terhelhetőség,
• csapatmunkára való képesség 

 
 AMIT KÍNÁLUNK:
• azonnali munkakezdés
• jó kereseti lehetőség
• munkaruházat biztosítása
• étkezési hozzájárulás
• munkahelyre járás utazási  

költségének térítése 

Munkavégzés helye: Vecsés
A jelentkezéshez önéletrajzot várunk,  

amelyet elküldhet emailen: 
info@v-varosgondnok.hu

 
Ha kérdése van, keressen bennünket telefonon:

+36 29/350-563
 

Várjuk jelentkezését!
Vecsési Városgondnok

Bővebb információért hívja ügyfélszolgálatunkat 
+36 29/350-563 

www.v-varosgondnok.hu/ingyenes-komposztalo-
program/

Köszönjük!

JAVÍTSA KERTJE TERMŐKÉPESSÉGÉT!

SPÓROLJON ÉS CSÖKKENTSE A VEGYES 
HULLADÉKOK MENNYISÉGÉT HÁZTARTÁSÁBAN!

SZEREZZE MEG MOST INGYENESEN A 
KOMPOSZTÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES EDÉNYZETET!


