STKH Hírlevél – 2015. április
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
aktuális hírei
Áprilisban kezdődik a tavaszi zöldhulladék gyűjtés
A tavaszi kerti munkák során keletkező zöld hulladék összegyűjtését cégünk az idei
évben is ingyenesen elvégzi az alább leírtak szerint:
 A zöld hulladékot, STKH emblémával ellátott, zöld hulladék gyűjtésére alkalmas
zsákokban kell gyűjteni.
 A zsákokat a gyűjtési napokon az ingatlan elé kell kihelyezni.
 Az elszállításra vonatkozó igényt 99/506-483-as telefonszámon kell bejelenteni.
Zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 170 literes gyűjtő zsákok 200 Ft-os áron vásárolhatók meg többek között
Sopronban a Zöld Állomás üzletben (Mátyás király u. 34.), más településeken a COOP és ÁFÉSZ
üzletekben.
Az
értékesítési
pontok
listájáról
felvilágosítást
honlapunkon,
(www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldhulladek-gyujtes) vagy az Ügyfélszolgálati Irodánkban adunk.

A tavaszi zöldhulladék-gyűjtés rendje:
Balf, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Sopron, Sopronkőhida, Tómalom: április 7. április 21. május 5. május 19.,
Egyházasfalu, Répcevis, Újkér, Und, Zsira: április 14. május 12. Agyagosszergény, Csermajor, Hövej,
Kapuvár, Vitnyéd: április 22. május 6. május 30. Fertőboz, Fertőhomok, Hegykő, Hidegség, Nagycenk,
Pinnye: április 16. április 30. Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Fertőújlak, Nyárliget,
Sarród: április 10. május 8. május 22. Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Iván, Nagylózs, Pusztacsalád,
Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd, Cirák, Dénesfa, Gyóró, Himod: május 7. május 21. Petőháza:
április 9. április 28. május 15.

Zöldudvarok – szelektív gyűjtőközpontok nyílnak
Április 1-jei nyitással, cégünk ún. zöldudvarok üzemeltetését kezdi meg 6 helyszínen. Az
udvarokban személyi felügyelet mellett, a lakossági, szelektíven gyűjtött hulladék
elhelyezésére van mód. Az átvehető hulladékok listájáról valamint a lerakható
mennyiségekről a honlapunkon (www.stkh.hu), az Ügyfélszolgálati Irodánkban és a
zöldudvarokban is tájékoztatást adunk. A következők megléte szükséges a behozott
hulladék átvételéhez:
- a szolgáltatási területünkön Szerződéssel rendelkező magánszemély,
- a Közszolgáltatási díjat fizeti és nincs díjtartozása,
- saját jogán szállítja be a szétválogatott hulladékot.
Zöldudvarok nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sopron, Harkai domb (a gyepmesteri telep mellett): k –cs – szo: 11-18-ig (99/200-139)
Sopron, Pozsonyi út (korábbi törmelék-lerakó): h – sze – p: 7– 15-ig (99/200-138)
Kapuvár: (Szabadság utca vége): k – cs – szo: 11-18-ig (99/200-134)
Fertőszentmiklós (Ifjúság tér, a patika mellett): h – sze: 11 – 18-ig (99/200-136)
Fertőd (a laktanya felől): k – cs – szo: 11 -18-ig (99/200-135)
Nagycenk (Gyár utca vége): h – sz - p: 11 – 18-ig (99/200-137)

Komposztáló megnyitása
A komposztáló telep március 16-án megnyitott Sopronban, a Harkai úti lerakón.
Nyitva tartása: hétfőtől péntekig 10-18 óráig, és szombaton 8 -16 óráig. A lakosság
évente legfeljebb 6-szor, alkalmanként 300 kg erejéig rakhatja le ingyenesen a
behozott zöldhulladékot. A 300 kg feletti mennyiség lerakási díja minden esetben
11.000 Ft tonnánként. Vállalkozások lerakási díja szintén 11.000 Ft/tonna.

Vásároljon emblémás zsákot, ha nem fér a kukába a szemét!
A kukaedényben a meghatározott súlykorlátig lehet elhelyezni a kommunális
hulladékot úgy, hogy a fedél lehajtható legyen. Amennyiben a kukaedény túlrakott,
azaz a fedelet nem lehet lezárni, az ürítést végző kollégáink a perem feletti hulladékot
leveszik és a kukaedény ürítését követően visszarakják azt az edénybe. Többlet
kommunális hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott zsákok vásárolhatók. A
zsák árának megfizetése (600 Ft) a hulladékkezelés költségeit fedezik. A kukák mellé
kihelyezett emblémás zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési napokon az ingatlanok
elől ingyenesen szállítjuk el.
Hatályos jogszabályok
A jogszabályok szerint, azokat a változásokat, melyek érintik a hulladékszállításra
vonatkozó szerződéses viszonyt, 15 napon belül be kell jelenteni a közszolgáltatónál.
Bejelentési kötelezettséget von maga után például az ingatlan adás-vétele vagy az
ingatlan tulajdonos elhalálozása. A változás bejelentésének hiányában
visszamenőlegesen nem áll módunkban kompenzálni a szolgáltatási díjakat.
2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 42. § (1) g pontja értelmében a közszolgáltatási
számla kibocsátása legalább negyedévente, utólag történik. Ezért az eddig
megszokott 45 napos fizetési határidő 15 napra rövidül. Április 1-től a postai számla
befizetési megbízás, ún. fehér csekk váltja fel az eddig megszokott sárga csekket.
Fehér csekkel befizetés kizárólag a postahivatalokban teljesíthető.
Szakkifejezések, melyekkel a számlánkon találkozhat
Ürítési díj: a Társulási Megállapodásban vagy Közszolgáltatási Szerződésben
meghatározott szolgáltatás rendelkezésre állásának, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által meghatározott díja, mely a lezárt tetejű edény űrmértékére
vonatkozóan tartalmazza a gyűjtés és ártalmatlanítás ellenértékét.
Ürítés, mint mértékegység: a számlakiállítás időtartama
havonta) biztosított szolgáltatási alkalmak száma.
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Mennyiség: a Szerződés vagy kötelező-előírás szerinti edények darabszáma.
Szerződéskötési kötelezettség elmulasztása esetén a hulladékkezelési közszolgáltató
által becsült hulladékmennyiség, de lakásonként minimum 1 db 110 literes kuka
hulladékkezelési ára után történik a díj megállapítása.
Nyilvántartás szerinti folyószámla egyenleg: tartalmazza az elmaradt és az aktuális
számlák összegét is. A negatív előjel mutat túlfizetést.
Ismét ÚJ UTCA - Kukafesztivál
Május 29-31-én ismét a Belvárosban várunk családi programra mindenkit, aki szívesen
ismerkedne a korszerű hulladékgazdálkodás részleteivel. Ha kérdése vagy észrevétele
van bármilyen hulladékkal kapcsolatban itt megbeszélhetjük. Próbálja ki a
kukabútorainkat, üljön fel a kukásautónkra, alkosson a kézműves sátrunkban, vagy
induljon gyermekeivel a Családi 7próbán! Szombaton ismét Bringázz Éjjel!, a
kihagyhatatlan városkerülő élménykerékpározás!

