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Postázásra kerültek a számlák  
a 2016. októberi időszakig

Éveleji helyzetkép Vecsésen

Adatmódosítás továbbra  
is a Városgondnoknál

	 •  tömegközlekedési utak
	 •  összekötő nagyforgalmi utak
	 •  intézményekhez vezető utak
	 •  Szakorvosi Rendelőintézet parkolója
	 •  Piactér (Szent István tér)
	 •  Polgármesteri Hivatal parkolója
	 •  egyéb szilárd burkolatú utak

A síkosságmentesítés során 
az önkormányzati utakat  
takarítják és sózzák,  
az alábbi sorrend szerint:

  A hosszan tartó hideg, a hó és az ónos eső 
az egész országban kihívás elé állították a 
síkosságmentesítéssel foglalkozó cégeket. Az 
elmúlt hetekben tartósan alacsonyabb volt a 
hőmérséklet, mint az ebben az időszakban 
megszokott. A tartóssá váló ónos esőzés pe-
dig tovább rontotta a helyzetet. Országosan 
megnövekedett az igény a nagyobb mennyisé-
gű útszóró só beszerzésére, a beszállítók saj-
nos nem készültek fel a fagyos és csapadékos 
időjárásból adódó rohamra, így nehézségekbe 
ütközött a beszerzés. 

Az országos tendencia  
Vecsést is érintette. 
A Városgondok síkosságmentesítés terén mos-
tanra már háromszor annyi munkát végzett, 
mint a tavalyi évben összességében – és még 
nincs vége a télnek. Ez ideig 75 000 kg útszó-
ró só került felhasználásra Vecsésen. A men-
tesítő járművek – sószóróval, illetve hóekével 
felszerelt két teherautó és egy kistraktor – 80 
munkaóra alatt 1800 km városi útszakaszon 
végeztek munkát.

  Értesítjük Vecsés lakosságát, hogy az NHKV 
Zrt. megkezdte az elmaradt számlák postázását 
2016. októberéig terjedő időszakra. Sajnos a fo-
lyamatos tájékoztatás ellenére még mindig érkez-
tek be átutalások a Városgondnokhoz. Kérünk 
mindenkit, hogy állítsák le az utalást, illetve a 
csoportos beszedési megbízásokat, mert a továb-

  A hulladékszállítással kapcsolatos számlá-
zás 2016. április 1-től teljes egészében átke-
rült az NHKV Zrt.-hez, ugyanakkor a szolgál-
tatásokat továbbra is a Városgondnok végzi. 
Ebből adódóan az adatmódosításokat válto-
zatlanul a Városgondnok ügyfélszolgálatán 
kell megtenni. 
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biakban nincs mód a beérkezett befizetések ke-
zelésére a Városgondnoknál.

A számlázással kapcsolatban kizárólag az 
NHKV Zrt. ügyfélszolgálata tud felvilágosí-
tást adni az alábbi elérhetőségeken:

 Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatmó-
dosítás határideje (pl: szüneteltetés, ingatlan 
adásvétel) a határidő szintén 8 nap. Az adat-
változásokhoz szükséges űrlapokat a Város-
gondnok weboldalán megtalálják letölthető 
formátumban. http://v-varosgondnok.hu/
formanyomtatvanyok/

 Sajnos az utakra fagyott többcentis vastagsá-
gú jégréteget a megfeszített munka mellett sem 
lehetett mindenütt maradéktalanul eltávolíta-
ni. A kisebb mellékutcák síkosságmentesítését 
több esetben a patkán parkoló autók is nehezí-
tették.  
 A tél még folytatódik. A Városgondnok to-
vábbra is megtesz mindent, ami lehetséges Ve-
csés lakosságának zavartalan és biztonságos 
közlekedése érdekében.

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. hírei

Környezetvédelem

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Vecsési La-
kosságot, hogy a február első felében ki-
küldött, a 2016. május 1. és október 31. 
közötti időszakra vonatkozóan kiállított 
hulladékszállítási számlák közül 282 db 
technikai okok miatt téves ÁFA-kulcsot tar-
talmazott. Ezeket a számlákat már kijaví-
tották. A tévesen kiállított számlákat nem 
kell befizetni. A javított számlákat néhány 
napon belül megkapják az érintettek. 

A tévesen  
kiállított 
számlákAt nem 
kell befizetni


