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STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és H ullodékgozdólkodósi N on profit Ktt.

9400 Sopron, Horkoi domb 0466/31 . hrsz., postocím: 9401 Sopron, Pf. l0l
telefon: 99l505-790, tox,. 99 /505-799, e-moil: sikh@síkh.hu, honlop: www,stkh.hu

Tisztelt Ügyfelünkl

Nick község önkormónyzotónok megbízóso olopjón,20lB. jonuór l-től o szelekiív-, és 20lB februór l-tól o
kommunólis hullodékgyújtésifelodotokot tórsosógunk lótjo el oz Önök településen is.

A közszolgóltotós nyújtőso cégünk részére, igénybevélele - o törvényi szobólyozós szerint - minden ingotlon
tulojdonos részére kötelező. A közszolgóltotósi dij megfizeíése o zovortolon hullodékkezelést és oz egészséges
környezet megteremtését biztosítjo, kötelező éwényű minden hóztortós szómóro.

Kérjük oz ingotlon tulojdonosokot, hogy o nem lokott hózok eselében is tegyék meg bejelentésüket, hiszen o
kötelező közszolgóltotós di]ónok megfizetése olól csok ebben oz esetben mentesülhetnek.

Ügyfeleink kiszolgólósóro o tovóbbiokbon személyes és teleíonos ügyfélszolgólotot biztosítunk.
EIérhetőségeink:

STKH Központi Ügyfélszolgóloti lrodo Sopronbon:
9400 Sopron, Mótyós kiróly utco 34. (GySEV vosútóllomós mellett)
Ügyfélfogodósi idő: hétfő, kedd, szerdo B:O1-14:00. csütörtök 7:01-19:00.

STKH Ügyfélszolgóloti lrodo Kopuvóron:
9330 Kopuvőr, Fő tér 5/o.
Ügyfélfogodósi idő: hétfó, kedd, szerdo B:00-12:00. csütörtök 8:00-12:00 és l3:00-1 7:O0.

STKH Ügyfélszotgóloti lrodo Sórvóron:
9ó00 Sórvór, lkervóri utco 23.
Ügyfélfogodósi idó: kedd 10:00-1 7:0O, csütörtök B:00-14:00.

Telefonos ügyiníézés a06/99l5O5-3B0-os szómon: héifó, kedd, szerdo, péntek 8:00-14:00, csütörtök Z:00-
l9:00.

EIektronikus ügyintézés: E-moi|: uoyfelszolgolot@sikh.hu

Aktuólis informóciókért keresse f el honlopu nkot: www.stkh.hu

kom munólis hullodékszóllítós
A hullodékszóllítósi közszolgóltotós ellótósóról oz NHKV Zrt. negyedéves gyokorisóggol óllít ki szómlót. A
közszolgóltotó vóltóssol o közszolgóltotós dijo nem vóltozik.

A megfelelő kukoedény megléte szükséges feltétele o hullodék kezelésének. A közszolgóltotó
szóllítóeszközéhez illeszkedó gyűjtóedény biztosítóso oz ingotlon hosznóló - iörvényben is rögzített -
kötelezeiisé9e.
Törött vogy sérült edény ürítését - omennyiben oz veszélyezteti oz ürítést végző kollégóink testi épségét - nem
óll módunkbon elvégezni.

Az Önök településén o kommunólis hullodék ovűitésére oz eddio meqszokoti noookon kerül sor. A
kukoedényeket oz ingotlonok elé, közterületre, reggel 5 óróig kérjük kihelyezni. Az ürítési rend eoész évben
vóltozotlon, okkor is, ho oz ürítés nopjo ünnep- vogy munkoszüneti nopro esik. Ünnep- és munkoszüneti
nopokon o gyűjiést kollégóink o megszokotinól koróbbon kezdik. ezérl oz edényekei kérjük előzó este
elhelyezni közterületen.
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A kukoedényben o meghotórozott súly korlótig lehet elhelyezni o kommunólis hullodékot úgy, hogy o fedél
lehojthotó legyen. Az edények terhelhetóségi odotoi: 50-ó0 liter/lSkg; B0 liter/2Okg; 'll0-120liIerl21kg;24O

liter/SOkg; l l00 liter/250 kg. Amennyiben o kukoedény túlrokott, ozoz o fedelet nem lehet lezórni, oz ürítést
végző kollégóink o perem feletti hullodékot leveszik és o kukoedény ürítését követóen visszorokjők ozt oz
edénybe. Törött és túlrokoti edények esetén kollégóink figyelmeziető motricói helyeznek el oz edényen.
Többlet kommunólis hullodék elhelyezésére STKH emblémóvol ellótolt zsókok vósórolhotók. A zsók órónok
megfizetése (780 Ft) o hullodékkezelés költségeii fedezik. A kukók mellé kihelyezeit zsókokot külön bejelentés
nélkül, ürítési nopokon oz ingotlonok elól ingyenesen szóllítjuk el. STKH-s zsókok vósórolhotók Sopronbon o Zöld
Állomós üzletünkben, Önökhöz legközelebb o Répceloki Zöldudvorunkon. Mós zsókbon kihelyezett hullodékot
nem óll módunkbon elszóllítoni.
A kukoedény mindennopi hóztortósi hullodék gyűjtésére olkolmos. A kukóbo oz edény fizikoi óllopotót
rongóló (pl. műonyog kuko esetén forró homu,vogy túl nehéz), illetve kollégóink testi épségét veszélyeztető
(pl, moró, fröccsenó) hullodékot kérjük, ne helyezzen el. Szóródó. kipozó hullodékot lehetóség szerint kérjük
szemetes zsókbon behelyezni oz edénybe.

Az STKH európoi uniós előírósoknok megfeleló hullodéklerokójo Csér község melleti múködik. Nogy
mennyiségú lokossógi hullodék, dij ellenében itt rokhotó le. A lerokósi di]- hóztortósi hullodék esetén - bruttó
5300 Ftlköbméter. A telep hétköznopokon 7:00-15:00 óro között tort nyitvo.

szelektív hulIodékszóllítós

A szelektív hullodék gyújtése o lokossógnok o hullodék törvényben fogloltok szerint kötelezó!

A szelektív hullodékgyűjtés keretében o hóztortósokbon keletkezó, csomogolósi hullodék elszóllítósói
végezzük. A múonyog és popír. csomogolósi hullodék zsókos, hózhoz menó rendszerben, oz üveg gyűjtésére
pedig 1.1 ms-es edényt biztosítunk o kijelölt szelektív gyűjtőhelyen: József Atiilo utco - Rókóczi utco sorok,
Dózso köz.
A popk hullodék gyújtésére olkolmos zsókot kollégóink fogjók ótodni. Ügyfeleink 'l db kék zsókoi kopnok. A
gyűjtési nopokon kihelyezett aókok helyett o begyűjtést végzó kolIé9óink mindig cserezsókot biztosítonok, A
szétvólogotott hullodékot üres, szőroz és összelopított óllopotbon helyezék o zsókokbo.

A megtelt zsókokot lezórvo, reggel ó óróig, oz ingotlon elé kell elhelyezni. Csok o megfelelő hullodékkol
megtöltött zsókokot houók el kollégóink o hózok elól.

Sórgo színű, l30 literes zsókbo o műonyog és fém csomogolósi hullodék gyűjihetó:
o PET polock, szóroz mosószeres flokon, fólio, iosok, gyümölcsleves- és tejes itolos kortondoboz

(tetropock),
. fém üdítós- és sörös itoldoboz, fém konzerves doboz,

Kék színű, B0 literes zsókbo o popír hullodék gyűjihetó:
o újsógpoprr, mogozin, reklóm- és szóróonyog, csomogolópopít, kortondoboz, iojóstortó.

Gyűjtőpontokro kihelyezett1,1 m3-es edényben oz üveg hullodék gyűjthető:
. itolos üveg, befóttes üveg. porfümös üveg, pohór.

Szelektív hullodék gyűjtési nopok 20lB-bon:

2o1B.01.22
201B.o2.19
20l8.03.19
201B.04.23
201B.05.22
20l8.0ó.l B

2o19.o7.1ó
20l B.08.13
2o19.o9.17
20lB.10.15
20lB.11.19
2018.12.17

Tovóbbiinformóciókért keresse fel Ügyfélszolgólotilrodónkot vogy honlopunkot (www.stkh.hu),

Bízunk benne, hogy elégedettek lesznek oz STKH szolgóltotósóvol,

udvözleitel:

STKH Nonprofit Kft.

Sopron, 201B. jonuór 1 2.


