
  K Ó P H Á Z I  H Í R E K
 
 

 

       Önkormányzati hírek 

A 2019. október 13.-án megtartott helyi 

önkormányzati választások eredménye: 

Polgármester-választás 

Az 1699 fő választópolgárból 880 fő szavazott, akik 

868 érvényes szavazatot adtak le a polgármester 

jelöltre, 12 szavazat érvénytelen volt. A részvételi 

arány 51,79 % volt.  

Az eredmény a következő: 

1. Egresits Sándor       94 szavazat 

2. Grubits Ferenc Ignác 405 szavazat 

3. Grubits Róbert  369 szavazat 

 

Egyéni listás választás 
 

Az egyéni listás választáson a megjelent 880 

szavazóból 851 fő adott le érvényes szavazatot, 29 

volt érvénytelen.  

 

Az eredmény a következő: 

 

1. Feldmann Róbert  341 szavazat 

2. Firtl Mátyás Sándor 435 szavazat 

3. Taschner Ottó Jenő            282 szavazat 

4. Mandl Ferenc  300 szavazat 

5. Pinezits Ferenc  238 szavazat 

6. Feldmann Filip  294 szavazat 

7. Filátz Péter   307 szavazat 

8. Kuslits István Tamás 319 szavazat 

9. Völgyi Géza  450 szavazat 

10. Grubits Tamás  240 szavazat 

11. Tauber János  283 szavazat 

12. Pinezits János Antal 249 szavazat_______ 

 
Települési horvát nemzetiségi 

önkormányzati választás  
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 436 

fő volt, közülük 333-an jöttek el szavazni, így a 

részvételi arány 76,37 %-os volt. Összesen 330 

érvényes szavazat került leadásra, 3 db érvénytelen 

szavazólap volt.  

 

A választás eredménye a következő: 

1. Klemensits Ingrid Irén        287 szavazat 

2. Frühwirthné Payrits Mariann 244 szavazat 

3. Sárközi Ágnes              228 szavazat  

4. Mogyorósi Péter                  194 szavazat 

5. Völgyi Iván Máté    193 szavazat 

6. Payrits Károlyné   167 szavazat 

 

Az önkormányzat alakuló ülése 
 

Az október 28.-án megtartott alakuló ülésen a 

képviselő-testület megalakult és kialakította 

struktúráját.  

 

A képviselő-testület döntése alapján: 

Alpolgármester: Völgyi Géza 

Bizottságok: 

Pénzügyi Bizottság: 

Firtl Mátyás Sándor elnök 

Feldmann Róbert tag 

Völgyi Géza tag 

 

Ügyrendi Bizottság: 

Feldmann Róbert elnök 

Mandl Ferenc tag 

Filátz Péter tag  

 

Szociális -és Egészségügyi Bizottság: 

Kuslits István elnök 

Firtl Mátyás Sándor tag 

Feldmann Róbert tag 

                                           Ozsánna Ramóna 

                                                   jegyző 

 

 

     Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2019.november 

Tisztelt olvasó! 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a 

www.kophaza.hu honlapon naprakész 

információkhoz juthat. 

http://www.kophaza.hu/
http://www.kophaza.hu/
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Tisztelt Kópháziak! 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm településünk 

minden kedves lakóját polgármesterré 

választásomat követő első hivatalos megszólalásom 

alkalmával. 

Először is engedjék meg nekem, hogy 

megköszönjem azt a bizalmat, amelyet az 

önkormányzati választáson Önöktől kaptam. 

Minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a bizalmat 

megszolgáljam és minden tőlem telhetőt megteszek 

Kópházáért és a falu minden lakójáért. 

Továbbá természetesen köszönetet mondok 

mindazoknak, akik biztattak, és akik segítettek, 

támogattak. 

Az elkövetkező ciklusban számos megvalósításra 

váró feladat áll előttünk, melyeket a polgármesteri 

programomban már kifejtettem. Azonban ezeken 

felül is van még feladat, fejlődési lehetőség 

településünk szebb jövőjét illetően.  

Ehhez a munkához kérném a közösség segítő 

hozzáállását és a képviselő-testület tevékeny 

munkáját! 

 

Sok kitartást, erőt és egészséget kívánok minden 

kedves kópházi lakosnak! 

 

                                Grubits Ferenc polgármester 

 

Emlékeztünk Vukovárra 

 

 
foto Madic Marketin Grubits Tamás 

 

A kópházi lakosság a horvát honvédő háború idején 

aggodalommal figyelte a borzalmakat, amelyek pár 

száz kilométerre történtek tőlünk. ezért 

csatlakoztunk a felhíváshoz, hogy gyertyával és 

harangszóval emlékezzünk meg a vukovári 

borzalmakról. 

Klemensits Ingrid beszámolója: 

Poštovani Koljnofci! 

 

Povodom 28. obljetnice sloma obrane Vukovara 

prvi put se je i naše selo priključilo inicijativi 

partnerske općine, da se spomenemo na pale žrtve i 

heroje domovinskoga boja u Hrvatskoj. 18. 

novembara pandiljak smo na Petefijevom trgu u 

Koljnofu u 18.00 u isti čas kot i u Buševcu nažgali 

svoje sviće. Na svetačnosti je molio farnik sela 

Antal Nemeth i otpjevali smo na kraju Zdravu Divu 

i gradišćansku himnu Hrvat mi je otac. Na kraju su 

se oglasili zvoni a dron iz visine je slikao natpis 

Koljnof za Vukovar. Hvala svim ki su došli i ujedno 

najavljemo, da ćemo se od sada svako ljeto 

spomenuti na ov tužni dogadjaj. 

 

Kedves Kópháziak! 

 

A horvátországi Vukovár város védelmének 

összeroppanása 28. évfordulóján első alkalommal 

csatlakozott községünk partnertelepülésünk 

kezdeményezéséhez, és gyertyagyújtással 

emlékeztünk a horvát honvédő háborúban elesett 

mártírokra.  

A kópházi Fő téren 2019. nov. 18-án, hétfőn 18.00-

kor –a buševeciekkel egyidőben – gyújtottuk meg 

gyertyáinkat. A megemlékezésen megszólaltak a 

harangok, és imát mondott Németh Antal plébános, 

püspöki tanácsnok. A magasból drón fényképezte le 

a feliratot: Kópháza Vukovárért. Tájékoztatjuk a 

lakosságot, hogy jövőre is megrendezzük a 

megemlékezést.  

 

 
fotó:Visi József 
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ISKOLAI HÍREK 

 

Nemzetközi együttműködés a kiseljaki 

Általános iskola (BiH) a Stjepan Radić 

Általános iskola (Bozsjakovina 

Horvátország) és a kópházi Nakovich 

Mihály Általános iskola között. 

 
Az alábbi beszámolóban az iskolánkban lezajlott 

egy hetes nemzetközi projektről olvashatnak, 

amelyben nagyon lelkesen vettek részt iskolánk és 

a partnereink tanulói. A résztvevő intézmények 

vezetői nagyon hasznosnak ítélték az eltöltött időt. 

Tapasztalatokkal gazdagon tértek vissza 

otthonaikba, abban a reménybe, hogy ez a projekt 

tovább folytatódik és segíti a nyelv és kultúra 

megmaradását a Horvátországon kívül élő 

Horvátoknak. Nem szabad megfeledkeznünk a 

vendégeket fogadó szülőkről, akik 

felbecsülhetetlen segítséggel járultak hozzá a 

sikerhez. 

A beszámolót készítették: Izvještaj 

pripremili: Ravnatelj OŠ „Stjepan 

Radić“Ivana Budimčić Jure Mišković 

    
NASTAVAK MEĐUNARODNOG PROJEKTA 

SURADNJE ŠKOLA OŠ „KISELJAK“ – OŠ 

„STJEPAN RADIĆ“ - OŠ „MIHOVIL 

NAKOVIĆ“  
Međunarodni projekt suradnje između 

osnovnih škola OŠ „Kiseljak“ iz Kiseljaka, OŠ 

„Stjepan Radić“ iz Božjakovine i OŠ „Mihovil 

Naković“ iz Koljnofa (Mađarska), započet 2014. 

godine, nastavio se i ove godine. U projektu su u 

prvom redu sudjelovale samo hrvatske škole izvan 

matične domovine koje imaju nastavni plan i 

program na hrvatskom jeziku, a cilj je projekta 

njegovanje hrvatskog jezika, promicanje hrvatske 

kulture, tradicije i običaja. Prošle se godine 

potpisivanjem Povelje o prijateljstvu i suradnji u 

projekt uključila i OŠ „Stjepan Radić“ iz 

Božjakovine kako bi podržala nastojanja Hrvata 

izvan domovine da se povežu međusobno, a i sa 

svojom matičnom domovinom kroz međuškolsku 

suradnju.  

Susret triju škola ove se godine održavao 4. – 9. 

novembra 2019. a domaćin je bila dvojezična  

Osnovna škola i čuvarnica „Mihovil Naković“ iz 

Koljnofa. Na putu iz Kiseljaka ravnateljicu OŠ 

„Kiseljak“ Vitku Grgić, dvije djelatnice škole i 14  

 

 
 

učenika dočekali su u OŠ „Stjepan Radić“ u 

Božjakovini, uz ravnatelja Juru Miškovića i 

djelatnike škole, predstavnici Središnjeg državnog 

ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (A 

Külhoni Horvátok Hivatala) Ivan Zeba i Katarina 

Živković. Na taj su način željeli izraziti svoju 

podršku (támogatásukról biztosították) projektu i 

pohvaliti nastojanja škola da se međusobno povežu 

kroz obrazovanje, (oktatás) kulturu i tradiciju, 

vjerujući da se upravo u takvoj suradnji nalaze 

neslućeni potencijali za poboljšanje kvalitete života 

Hrvata izvan domovine.  

 

 
 

Valja spomenuti da sam projekt, koji je veoma 

zahtjevan, osim lokalne zajednice i osnivača škola, 

već dvije godine financira upravo Središnji državni 

ured za Hrvate izvan RH. Nakon sastanka djelatnici 

i učenici obiju škola zaputili su se na gostovanje u 

Mađarsku. U Koljnof su došli u večernjim satima 

gdje su ih dočekali ravnateljica OŠ „Mihovil 

Naković“ Ágnes Sárközi , djelatnici  i učenici škole 

te obitelji u kojima će učenici biti smješteni 
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sljedećih pet dana u Mađarskoj. Drugi su dan gosti 

iz BiH i Hrvatske primljeni u uredu koljnofske 

Samouprave gdje ih je srdačno pozdravio načelnik 

Franjo Grubić. Svoje je goste proveo kroz povijest 

Koljnofa i Soprona s kojim je Koljnof blisko 

povezan svojom poviješću i gospodarstvom. Nakon 

toga su se u školi nastavile radionice i predavanja 

prema unaprijed dogovorenom programu. Prvi je 

dan posjeta završio izletom u Sopron gdje su 

upoznali njegove kulturne znamenitosti kroz 

zanimljiva predavanja cijenjenog koljnofskog 

poznavatelja povijesti gradišćanskih Hrvata  dr. 

Franje Pajrića.  

 

 
Drugi dan projekta nastavio se posjetom 

gradišćanskim Hrvatima u Austriji. Posjet je 

započeo izletom u Beč. Vodiči kroz bečke 

znamenitosti i povijest Hrvata u Beču gostima su 

bili Ingrid Klemensits, učiteljica Hrvatskog jezika i 

Fizike i dr. Josip Seršić, jedan od najcjenjenijih 

poznavatelja hrvatske povijesti u Beču i autor knjige 

Hrvatski Beč.  

 

 
Nakon obilaska goste je u svoje bečke prostorije 

primila Hrvatska zajednica, na čelu s gospodinom 

Petrom Tyranom, glavnim urednikom Hrvatskih 

novina i članom predsjedništva Hrvatskog centra te 

gospođom Gabrielom Karall Novak, tajnicom 

Centra. Tamo su ih upoznali s djelovanjem Centra 

koji kroz svoje različite aktivnosti i danas njeguje 

hrvatski jezik i vezu gradišćanskih Hrvata s 

matičnom domovinom. Svoje su goste pozvali na 

jedno od najpoznatijih događanja koje organiziraju 

Hrvati u Austriji, Hrvatski bal koji se već 72 godine 

održava u Parkhotelu Schonbrunn.  

 

 
Uslijedio je posjet gradu Željezno (Eisenstadt) koji 

je središte najmlađe austrijske savezne zemlje 

Gradišća. Nakon kratke šetnje gradom sudionike 

projekta primili su djelatnici Televizije ORF B Fred 

Hergović, voditelj Hrvatske manjinske redakcije 

austrijske televizije i Marijana Palatin, novinarka i 

voditeljica emisije Dobar dan Hrvati. Tom je 

prilikom ravnateljica OŠ „Kiseljak“ Vitka Grgić u 

intervjuu upoznala slušatelje Radija ORF s 

ciljevima ovog trilateralnog međunarodnog 

projekta.  

Drugi je dan projekta završio zanimljivim 

druženjem u televizijskom studiju Hrvatske 

redakcije gdje su se učenici okušali u voditeljskom 

poslu i čitanju s tzv. blesimetra.  

Treći se dan susreta nastavio kreativnim 

radionicama koje su se održale u Interaktivnom 

muzeju gradišćanskih Hrvata u Koljnofu. Učenici su 

izrađivali torbice koje su bojali u boje svojih država 

te različite božićne ornamente. Plesali su 

tradicionalne plesove i zajednički napisali himnu 

prijateljstva. 

Poslije ručka sa svojim su domaćinima 

istraživali (kutatták) povijesno i kulturno nasljeđe 

(örökség) Koljnofa. Posjetili su dvije koljnofske 

crkve, tradicionalnu kuću i Spomenik budućnosti. 

Posebno je zanimljivo da su u Koljnofu mogli 

posjetiti i Ulicu Kiseljak koja je dobila ime upravo 

po Kiseljaku, prijateljskom gradu Koljnofa.  
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Poslijepodne su roditelji i koljnofski učitelji za 

učenike u školi organizirali zajedničko druženje i 

društvene igre na kojima su se učenici još više 

zbližili i proveli ugodno vrijeme zajedno.  

Posljednji dan započeo je ujutro športskim 

aktivnostima. Naši su se učenici okušali u različitim 

varijantama dvoranskog hokeja i utrka s palicama. 

U igrama su sudjelovali vrlo srčano, a bilo je i puno 

smijeha. 

Nakon sportskih aktivnosti organizirane su 

različite društvene igre u koje su uklopljeni simboli 

koljnofske povijesti i kulture. Učenici iz Mađarske 

pripremili su nekoliko prezentacija kojima su 

predstavili svoj grad i zajednicu. Pripremili su 

puzzle za svoje goste kojima su slagali 

prepoznatljive koljnofske građevine i simbole: 

zastavu, grb, školu, crkve i muzeje. Zatim su ih 

upoznali s Tambom, društvenom igrom čiji je 

kreator upravo Mađar. Nakon druženja učenici obiju 

škola dobili su za svoje škole na poklon igru, šarene 

kemijske olovke i blokove s logom Osnovne škole 

„Mihovil Naković“. 

 

 
Nakon ručka svi su sudionici projekta krenuli na 

izlet u Nagycenk, u memorijalni dvorac obitelji 

Szechenyi. Tamo su upoznali povijest obitelji 

Ferenca Szechenyija, kojeg nazivaju najvećim 

Mađarom zbog njegova doprinosa napretku 

mađarske znanosti i kulture (a tudomány és kultúra 

terén tett érdemei miatt). Po obilasku dvorca 

uslijedio je posjet vidikovcu u Sopronu gdje je 

smještena bob-staza u šumi što je jedna od osobitosti 

Soprona. Učenici su uživali u spuštanju brzom 

stazom i mnogi su nekoliko puta morali isprobati 

adrenalinski doživljaj. Na kraju dana svi su 

iskoristili slobodno vrijeme kako bi pronašli 

suvenire za svoje najdraže. 

 

 
 

Na kraju susreta može se zaključiti da su sve 

aktivnosti planirane projektom u cijelosti ostvarene. 

Sudionici su naučili mnogo o koljnofskoj i 

mađarskoj kulturi i povijesti te se međusobno 

povezali zajedničkim jezikom i precima kroz nova 

prijateljstva. Mladi ljudi uključeni u projekt bit će 

zalog su za očuvanje hrvatskog jezika i identiteta u 

budućnosti zemalja u kojima žive Hrvati. 

 

 
 

Interaktív múzeum  

Önkormányzatunk egy pályázatnak köszönhetően 

alakíthatta ki, a pedagógiai és közösségi 

foglalkozásokra is alkalmas interaktív kiállítását.  

A nagyon pozitív nemzetközi visszhangot kiváltó, a 

valamikori nyugatmagyarország területén élő, 

gradistyei Horvátok történelmével kultúrájával 

foglalkozó múzeum, a hivatal elérhetőségein, 

előzetes egyeztetés után látogatható. 

Ismerje meg és mutassa be idelátogató rokonaival, 

ismerőseivel, vendégeivel a vidéket, ahol él!   

Nagyon érdekes program lehet bárki számára. 
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Polgármesteri Hivatal elérhetőségei 
 

H-9495 Kópháza-Koljnof, Fő u. 15. 

Telefonszámok: 06/99-531-038, 06/99-531-

069, 06/99- 531-070 

Ügyfélfogadási ideje: 
• Hétfő: 8.00 – 16.00 

• Kedd: 12.00 – 15.00 

• Szerda: 7.30 – 15.00 

• Csütörtök: 8.00 – 15.00 

• Péntek: 8.00 – 12.30 

Ebéd idő: 12.00 – 12.30 

 

Grubits Ferenc polgármester 

polgarmester@kophaza.hu 

Ozsánna Ramóna jegyző 

jegyzo@kophaza.hu 

Grubits-Urbán Ildikó adminisztrátor 

admin@kophaza.hu 

Markó Zoltánné könyvelés 

konyeles@kophaza.hu 

Pető Béláné igazgatás 

igazgatas@kophaza.hu 

Tóth Györgyné adóügy 

penzugy@kophaza.hu 

Ügyfélfogadás: 

december 23-án     8 órától 12 óráig    

december 30-án     8 órától 12 óráig 

december 31-én     8 órától 12 óráig 

január 2-án             8 órától 12 óráig 

január 3-án            8 órától 12 óráig. 

 

Könyvtár (Művelődési Ház, Fő utca 17.) 

nyitvatartási ideje: 
Hétfő:       12.30 órától 16.00 óráig 

Kedd:        17.30 órától  20.00 óráig 

Szerda:      12.30 órától  15.00 óráig 

Csütörtök: 17.30 órától 20.00 óráig 

 

 

 

 

 

Falugazdász irodák elérhetőségei és  

ügyfélfogadási rendjük: 
Nagycenk, Gyár utca 2. (Polgármesteri Hivatal) 

telefon: 99/532-020 

hétfőtől – csütörtökig: 8 órától - 16 óráig 

péntek: 8 órától – 12 óráig 

Sopron, Deák tér 14. (Kereskedelmi és Iparkamara) 

telefon: 06/70-436-2672 

hétfő: 8 órától – 16 óráig 

kedd: 8 órától – 12 óráig 

szerda: 8 órától – 13 óráig 

csütörtök: 8 órától – 16 óráig 

péntek: ügyfélfogadás nincs 

 

Mindkét irodában telefonos egyeztetés szükséges! 

 

Orvosi rendelők rendelési ideje: 

Felnőtt háziorvos :   06/30-923-9392 

Hétfő, kedd, szerda, péntek :  

   9 órától – 12 óráig   

   időpont kérés: 8 órától - 9 óráig  

Csütörtök : 14 órától – 16,30 óráig  

    időpont kérés 13 órától – 14 óráig 

Gyermekorvos:   0699 357-641 

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek :  

       10 órától 12 óráig 

       időpont kérés: 10 órától 

Kedd : tanácsadás : ½ 10 órától – 11 óráig 

            rendelés : 11 órától – 12 óráig 

Védőnői tanácsadás:   0699 357-033    

Hétfő, szerda, péntek : 8 órától 9 óráig 

Kedd: 11órától 12 óráig 

Csütörtök: 13 órától 14 óráig 

Évvégi rendelések időpontja: 

Felnőtt háziorvos :   06/30-923-9392 

december 23: 9 órától 12 óráig 

december 30: 9 órától 12 óráig 

december 31: 9 órától 12 óráig 

január 2 : 14 órától 16 óráig 

január 3:  9 órától – 12 óráig 

Gyermekorvos:   0699 357-641 

december 23 : 10 órától 12 óráig 

december 30: 10 órától 12 óráig 

december 31: 10 órától – 12 óráig                       

január 2: 10 órától 12 óráig 

január 3: 10 órától 12 óráig 

Védőnői tanácsadás:  

december 23-tól január 3-ig elmarad 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

Polgármesteri Hivatal december 

23-tól január 3-ig ügyeletet tart. 
 

A Kópházi Hírek lehetőséget biztosít a helyi 

vállalkozóknak, hogy hirdessék tevékenységüket. 

Amennyiben igényt tart hirdetése megjelenésére 

úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatal 

elérhetőségein. 

mailto:polgarmester@kophaza.hu
mailto:polgarmester@kophaza.hu
mailto:jegyzo@kophaza.hu
mailto:jegyzo@kophaza.hu
mailto:admin@kophaza.hu
mailto:admin@kophaza.hu
mailto:konyveles@kophaza.hu
mailto:konyveles@kophaza.hu
mailto:igazgatas@kophaza.hu
mailto:igazgatas@kophaza.hu
mailto:penzugy@kophaza.hu
mailto:penzugy@kophaza.hu


7  K Ó P H Á Z I  H Í R E K  2 0 1 9 .  

 

7 

 

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére 

vonatkozó szabályok 
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása - 

lehetőség szerint - hasznosítással (komposztálással) 

történik. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 

hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar és kerti 

hulladék égetése e rendelet előírásainak, továbbá az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény és annak végrehajtásáról szóló 

30/1998. (IV. 21.) MT rendelet, illetve az egyéb, 

külön jogszabály rendelkezéseinek betartásával 

történhet. 

(3) A száraz avar és a kerti hulladék égetése 

megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, 

szeptember 15-től május 15-ig, hétfőtől szombatig, 

800-1900 óra közötti időszakban végezhető. 

(4) Az égetendő avar és kerti hulladék nem 

tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot. 

(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási 

tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 

(6) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, 

ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, 

vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen 

csak az végezhet égetést, aki a közterület 

gondozására köteles. 

(7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 

eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A 

tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg 

felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy 

a tűz eloltható.  

 

 

(8) Veszély esetén vagy, ha a tűzre nincs szükség, a 

tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell 

szüntetni. 

Közösségi komposztálás, (zöldhulladék 

lerakása) Sopron, Harkai út telefon: 

99/315-283 

Nyitvatartás a nyári időszakban (április 1-től) 

- hétfőtől – péntekig: 10 órától – 18 óráig 

- szombaton: 8 órától – 16 óráig 

Nyitvatartás téli időszakban (november 1-től) 

- hétfőtől – péntekig: 8 órától – 16 óráig 

- szombaton: 8 órától – 16 óráig 

Téli üzemszünet: december 15-től március 15-ig 

 

A lakosság által beszállítható 

zöldhulladék: 

Lakossági ügyfeleink évente 6 alkalommal, 

alkalmanként legfeljebb 300 kg 

zöldhulladékot rakhatnak le ingyenesen. 
-levágott fű, fa nyesedék (max: 20 cm átmérőig), 

kerti zöldhulladék, falevél avar 

Ezen felül a beszállítható zöldhulladék 

díja: A lerakás díja 12,5 Ft/kg (12 500 Ft/t).  
A hulladéklerakás menete: A létesítmény 

kezelőszemélyzete szemrevételezéssel ellenőrzi, 

hogy a beszállítandó zöldhulladék fogadható-e. Az 

átvételi követelményeknek nem megfelelő 

hulladékok átvételét meg kell tagadniuk. A 

beszállítás és a kiléptetés mérlegen keresztül 

történik. A hulladékot a kezelőszemély 

tájékoztatásának megfelelően, a beszállítónak kell 

elhelyeznie a fogadótéren. 
A szolgáltatást csak az STKH működési területén 

bejelentett lakcímű, hulladékszállítási díjtartozás 

nélküli lakos veheti igénybe, meghatározott 

mennyiségben ingyenesen. A lakhely igazolása 

lakcímkártya bemutatásával.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a december 

havi szelektív szemét gyűjtése 2020. 

január 3-án pénteken lesz. Erre az 

időpontra kérjük kihelyezni a sárga és 

kék zsákokat. Köszönjük. 
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Az újságot szerkesztette: Völgyi Géza 

Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával 

készült. 


