
Kukaedény, hulladék kihelyezésének szabályai: 
• A kukaedényeket az ingatlanok elé, jól látható helyre, közterületre, reggel 5 óráig kérjük 

kihelyezni. Az ez után történő kihelyezésből eredő ürítés elmaradás nem a Közszolgáltató 
felelőssége.

• A kukaedényeket oly módon kell kihelyezni, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat nem 
akadályozhatja, és semmiképpen sem veszélyeztetheti!

• A közterületre kihelyezett kukaedénynek hulladékgyűjtő célgéppel könnyen 
megközelíthetőnek kell lennie.

• Az ingatlanhasználó téli időszakban a kihelyezett gyűjtőedény és az úttest között legalább 
1m széles átjárót köteles létesíteni, hogy a gyűjtőedény kezelése a hó miatt akadályba ne 
ütközzék.

• Hulladékgyűjtő célgéppel nem megközelíthető ingatlanok esetén hulladék csak a 
Közszolgáltató és az Önkormányzat által közösen kijelölt helyekre, módon és időpontig 
kerülhet kihelyezésre.

• Az ürítési rend egész évben változatlan, akkor is, ha az ürítési nap ünnep- vagy 
munkaszüneti napra Ünnep- és munkaszüneti napokon, valamint nagy meleg esetén 
kollégáink a gyűjtést a megszokottnál korábban kezdhetik, ilyenkor az edényeket kérjük 
előző este kihelyezni a közterületre.

• A Közszolgáltatónak fel nem róható okból elmaradt ürítés (szabálytalanul parkoló 
gépjárművek, útlezárások) az akadály elhárulása után, a következő ürítési napon kerül 
pótlásra.

• A kukaedényben a gyártó által meghatározott súlykorlátig lehet elhelyezni a kommunális 
hulladékot úgy, hogy a fedél lehajtható legyen. Ha a kukaedény túlrakott, azaz a fedelet 
nem lehet lecsukni, akkor az ürítést végző kollégáink a perem feletti hulladékot leveszik és 
az ürítését követően visszarakják azt az edénybe.

• A hulladék kihelyezése során használható gyűjtőedények és maximális súlyai:
    60 literes edény esetén legfeljebb: 15 kg
    80 literes edény esetén legfeljebb: 20 kg
    120 literes edény esetén legfeljebb: 25 kg
    240 literes edény esetén legfeljebb: 50 kg
    770 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb: 175 kg
    1100 literes edény esetén legfeljebb: 220 kg

• A többlet kommunális hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott zsákok 
vásárolhatók. A zsák árának megfizetése a hulladékkezelés költségeit fedezi. A kukák mellé 
kihelyezett jelölt zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési napokon az ingatlanok elől 
szállítjuk el. Más zsákban kihelyezett hulladékot nem szállítunk el.

• A kukába az edény fizikai állapotát rongáló hulladékot (pl. műanyag kuka esetén forró 
hamut, esetleg beszoruló nagydarabos tárgyat), illetve a testi épséget veszélyeztető pl. maró, 
fröccsenő anyagot semmiképpen ne helyezzenek el.

• A kukaedénynek a háztartási hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lennie, meg kell felelnie 
az alábbi szabványnak: MSZ EN 840-1:2013. Gépjárműveink úgynevezett fésűs ürítő 
szerkezettel vannak felszerelve, a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, gépi ürítésre 



alkalmatlan. A nem szabványos edények ürítése munka- és balesetvédelmi okokból nem 
biztonságos.

• Amennyiben az edényt nem Társaságunknál vásárolta, vagy a Társaságunk által vállalt 
garanciaidő lejárt, úgy az ürítés során, az edényben keletkező esetleges sérülésekért 
felelősséget nem vállalunk, kárt nem térítünk.

• Az ürítési nap előrelátható változásáról a Közszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, a helyben
szokásos módon (pl.: a társaság honlapja, helyi újság, stb.) A változásról az Önkormányzatot
értesíti.

Hulladékgyűjtő zsákok értékesítése
Ha az  ingatlanhasználónál,  a  kuka  űrtartalmát  meghaladó  hulladék-mennyiség  képződik,  akkor
STKH emblémás gyűjtőzsákban kell kitenni a plusz szemetet a kukaedény mellé.
A kommunális hulladékgyűjtő zsák 810 Ft-os áron megvásárolható:
- Celldömölk, Baross utca 24. Bognár (Vas, műszaki és mezőgazdasági kereskedés)
- Sárvár, Hunyadi u. 1. - Viola illetszer
- Vas Megyei Zöldudvarokban: Celldömölk (086 hrsz. Mersevát felé) Tel.:06-95-200-243

Áprilistól  novemberig  havonta  egy-egy  alkalommal, előre  egyeztetett
időpontban, házhoz menő rendszerben elszállításra kerül az ingatlan elé kihelyezett zsák, amibe

fák,bokrok nyesedékeit, lenyírt füvet, lehullott levelet lehet betenni. 

2021. évi szállítási napok:
1. Április 21. szerda
2. Május 19. szerda
3. Június 16. szerda
4. Július 21. szerda
5. Augusztus 18. szerda
6. Szeptember 22. szerda
7. Október 20. szerda
8. November 17. szerda

A 170 l-es zöld-hulladék gyűjtő zsák 220 Ft-os áron vásárolható meg:
- Celldömölk, Baross utca 24. Bognár (Vas, műszaki és mezőgazdasági kereskedés)
- Sárvár, Hunyadi u. 1. - Viola illetszer
- Vas Megyei Zöld udvarokban: Celldömölk (086 hrsz. Mersevát felé) Tel.:06-95-435-018

Kemenessömjéni  lakosok  a  Cséri Hulladékkezelő
telepre  szállíthatnak  zöld-hulladékot  és  egyéb
háztartási hulladékot!
Nyitva:
Hétfő – Péntek      07.00.- 15.00 óra

A telepre  lakossági  ügyfelek  nagyobb  mennyiségben  keletkező  zöld-hulladékot
ingyenesen szállíthatnak be évente hat alkalommal, alkalmanként 300kg-ot.



A zöld-udvarokban  a  koronavírus  okozta  járvány  helyzet  miatt,  az  üzemeltetés  során  az
alábbi óvintézkedéseket kell betartani:

• Az ügyfelek csak szájmaszk használatával léphetnek a zöldudvar területére.
• A zöld-udvar területén egyidejűleg kizárólag egy ügyfél tartózkodhat (1 jármű legfeljebb 2 

fővel), várakozni a zöld-udvar területén kívül lehet.
• A beszállított hulladék lerakodásáról és annak megfelelő konténerben történő elhelyezéséről 

minden esetben az ügyfélnek magának kell gondoskodnia, ehhez segítséget nem tudunk 
biztosítani.

• Az ügyintézés során (lakcímkártya ellenőrzése, készpénzes fizetés) az 1,5 m-es távolságot 
be kell tartani.

• A zöld-udvari átvevő kéz- és felületfertőtlenítést naponta többször végez, szájmaszkban 
dolgozik.

Az  STKH Sopron  és  Térsége  Nonprofit  Kft.  szolgáltatási  területén  jelenleg  16  db  zöld-udvart
üzemeltet. Az udvarokban szelektíven gyűjtött hulladékot helyezhetnek el a társulás területén élő
természetes személyek az alábbi feltételek mellett:

A hulladék  átadója  az  STKH  működési  területén  bejelentett  lakcímű  (lakcímkártyával  történő
igazolás),  hulladékszállítási  díjtartozás  nélküli  lakos.
A hulladék leadása történhet személyesen vagy meghatalmazott útján is. 

Hulladékgyűjtő edény bérleti díjak

Edényméret Bérleti díj (bruttó)
60 literes edény 365 Ft / hó
80 literes edény 365 Ft / hó
120 literes edény 365 Ft / hó
240 literes edény 775 Ft / hó

1100 liter konténer 4250 Ft / hó
konténer bérlet 10.000 Ft/hó

 Hulladékgyűjtő edény eladási árak

Edényméret Eladási ár (bruttó)
60 literes edény új 11.500 Ft

60 literes edény használt 8.800 Ft
80 literes edény új 11.500 Ft

80 literes edény használt 8.800 Ft
120 literes edény új 11.500 Ft

120 literes edény használt 8.800 Ft
240 literes edény új 16.000 Ft

240 literes edény használt 11.100 Ft
Komposztáló edény 19.000 Ft
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