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Rezsicsökkentés
A rezsidíjak csökkentéséről szóló 2013. évi LIV. törvény alapján 2013. július 1-től a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása az alábbiak szerint történik:
„A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14.
napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90
százalékát.”
Fontos, hogy a rezsicsökkentésre csak a természetes személy (lakossági)
ingatlantulajdonosok jogosultak, nem természetes személy ingatlantulajdonosok (pl.
céges tulajdonú ingatlanok tulajdonosai) esetében díjcsökkentés nem alkalmazható.
A megtakarítás összege a cégünk által kiállított számlán, baloldalon alul, sárga
mezőben található.
További információ honlapunkon a www.stkh.hu
Amit a Hulladékszállítási Szerződésről tudni kell
A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás döntése értelmében
cégünk, az STKH minden háztartásból minimum 110 liter/hét hulladék elszállítására
kötelezett.
Az ingatlanokban keletkezett hulladék elszállíttatása minden tulajdonos számára
kötelező. A hulladékszállítás megkezdése szerződéskötés után lehetséges. A
szerződés megkötéséhez az alábbi személyes adatok szükségesek: családi és utónév,
születési hely és idő, anyja neve, valamint lakcím, tartózkodási hely és értesítési cím.
Élő szerződés esetén a rendelkezésre állás és a szolgáltatás folyamatos, így abban az
esetben, ha az ügyfél nem helyezi ki a kukát, a számlán akkor is megjelenik a szállítási
díj.
Új közszolgáltatási szerződés kötésére, meglévő szerződés módosítására,
szüneteltetésére ügyfélszolgálati irodánkban (Sopron, Verő József u. 1.) személyes
ügyintézés során kerülhet sor.
További információ: 99/505-380
Tisztább szelektív szigeteket!
A szelektív gyűjtőszigetek tisztasága érdekében cégünk naponta üríti a megtelt
konténereket és rendszeresen takarítja is a gyűjtőhely környékét. A rendezett
környezetért tett erőfeszítéseink csak a közösség támogatásával tudnak
eredményesek lenni.

A szelektív gyűjtőszigetek a lakossági szelektív hulladék elhelyezésére alkalmasak, a
vendéglátóhelyek vagy intézmények hulladékának gyűjtésére nem.
Számukra is biztosítunk lehetőséget a hulladék környezetbarát kezelésére: a
rendszeresen nagy mennyiségben keletkező, szelektíven gyűjtött hulladékért cégünk
munkatársai házhoz mennek.
További információ: 99/506-483
Hasznos, ha szelektíven gyűjti, még hasznosabb, ha laposra taposva gyűjti!
Októberben kezdődik a zöldhulladék gyűjtés
Önkormányzati rendelet értelmében az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk
a saját ingatlan előtti járdára vagy útszakaszra hullott lomb eltakarításáról.
Zöldhulladék gyűjtésére 170 literes gyűjtő zsákokban van lehetőség, melyet
munkatársaink a zsákokon megtalálható telefonszámon történt bejelentés után,
keddi napokon, ingyenesen elszállítanak. A zsákok 170 Ft-os áron vásárolhatók meg.
Az
értékesítési
pontok
listáját
megtalálja
honlapunkon,
a
www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldhulladek-gyujtes oldalon.
Az őszi zöldhulladék-gyűjtés rendje:
Balf, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Sopron, Sopronkőhida, Tómalom: október 29. november 12. november
26. december 10. Egyházasfalu, Répcevis, Újkér, Und, Zsira: október 24. november 14. Agyagosszer gény, Csermajor, Hövej, Kapuvár, Vitnyéd: október 25. november 8. november 22. Petőháza: október
15. október 29. november 12. november 19. Fertőboz, Fertőhomok, Hegykő, Hidegség, Nagycenk,
Pinnye: november 7. november 28. Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Fertőújlak,
Nyárliget, Sarród: november 5. november 19. december 3. Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc,
Iván, Nagylózs, Pusztacsalád, Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd: október 31. november 21.
Cirák, Dénesfa, Gyóró, Himod: november 15. november 29.

A Harkai úti Komposztálótelepen 10 500 Ft/ tonna lerakási díj ellenében rakható le a
zöldhulladék. Lakossági beszállítás esetén a lerakás 1m³-ig ingyenes.
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 10-18 óra, szombat: 8-16 óra.
Zöld Állomás környezetbarát üzlet - Natura
Környezetbarát illatszereket, mosó- és tisztítószereket kínáló Zöld Állomás üzletünk
előtt havonta megrendezett Natura (környezetbarát piac) már hagyományos
találkozóhelye lett a friss, helyi termékek kedvelőinek. Partnereink őstermelők,
kézművesek, kiskereskedők, iskolák. Várjuk Önt is, akár az árusok, akár a vásárlók,
vagy nézelődők között!
Natura – családi délelőtt az egészségért: szeptember 14., október 12., november 16.,
9-13 óráig

A következő STKH Hírlevet november végén vehetik kézbe.
STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
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