
Nagykőrös Város Önkormányzat 46/2008. (XI.28.) ÖT. sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról  

 
 

1. § 
 

(1) Nagykőrös Város Önkormányzat a köztisztaságról szóló többször módosított 27/2001. (XI.30.) ÖT. 
sz. rendelet (továbbiakban: R.) 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési 
szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények 2009. január 1-től 
alkalmazandó közszolgáltatási díját (továbbiakban: közszolgáltatási díj) az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 

 
Alapdíj 

(Ft+ÁFA/hó) 
Egyszeri ürítési díj 

(Ft+ÁFA) 
70 l-es gyűjtőedény 420 162 
110 l-es gyűjtőedény 420 254 
120 l-es gyűjtőedény 420 277 
240 l-es gyűjtőedény 420 554 
1100 l-es gyűjtőedény 420 2541 
50 l-es zsák ára, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés díját és a zsák 
beszerzési árát: 180 Ft +ÁFA /db 

 
(2)  A fizetendő közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj összege. 
 
(3) Alapdíjat köteles fizetni a R. 14. § (3) bekezdésében kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a 

kötelező közszolgáltatásba  bevont ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos), kivéve ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem 
keletkezik. 

 
2. § 

 
(1) Mentesség illeti meg a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 év feletti 

ingatlantulajdonost, akinek a R. 11. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatónál 
díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 
(2) A mentességre irányuló kérelmet (1. sz. függelék) Nagykőrös Város Önkormányzat 

polgármesteréhez kell benyújtani, melyről átruházott hatáskörben a polgármester határozattal 
dönt. 

 
 (3) A mentesség, a mentességet megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap első 

napjától érvényes. 
 
(4)  A mentesség egy évre kerül megállapításra. 
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(5) A mentesség (kedvezmény) mértéke: 

a,  családi házas övezetben 70 l-es gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja 
b, többlakásos ingatlan esetén, ahol a hulladékszállítás közös edényzetben való gyűjtéssel történik 
(pl: társasház) hetente max. 35 liter települési szilárd hulladék ürítése mértékéig, 
ingatlantulajdonos számától függően. 
 

(6) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás 
visszafizetésére és a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

 
(7) E rendelet 2. § (6) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott 

kamattal megemelt összeggel kell visszafizetni. A kamat csak a támogatás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybe vétele és az erről való tudomásszerzés közötti időszakra számítható fel. 

 
3. § 

 
(1) Alapdíj kedvezményben részesül az alapdíj összegének 40 %-a mértékéig az a legalább ötlakásos 

társasház közössége, ahol a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási díj számlázása a társasház közössége részére történik. 

 
(2)  Az alapdíj kedvezményt a R. 11. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató biztosítja. 

 
4. § 

 
(1)  E rendelet alkalmazásában egyedül élőnek kell tekinteni azt az ingatlantulajdonost, akinek a 

közszolgáltatásba bevont ingatlan lakcímén a központi személyiadat és lakcímnyilvántartás 
alapján más személy bejelentkezve nincs és életvitel szerűen egyedül lakik. 

 
(2)   E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 
 
(3) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat háztartási hulladékgyűjtés és 

elszállítás díjára vonatkozó 28/2006. (XI.17.) ÖT., 17/2006. (IV.28.) ÖT., 3/2006. (II.16.) ÖT., 
30/2005. (XII.16.) ÖT. sz. rendeleteivel módosított 33/2004. (XII.17.) ÖT. sz. rendelete. 

 
5.§ 

 
Jogharmonizációs záradék: 
E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek megfelel. 
 
Nagykőrös, 2008. november 28. 
 
 
Dr. Czira Szabolcs sk.       Dr. Nyíkos Sára sk. 
   polgármester  jegyző 

 
Kivonat hiteléül:
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1. sz. függelék a Nagykőrös Város Önkormányzat 46/2008. (XI.28.) ÖT. sz. rendeletéhez 
 

Kérelem 
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díja alóli mentesség igényléshez 

I. Kérelmező nyilatkozata  
(kérelmező tölti ki) 

 
Név:…………………………………………...Születési név:……………………………….…………….. 

Anyja neve:…………………………………………………………………….…….……………………... 

Születési hely, év, hónap, nap……………….……………………………………..……………………… 

Állandó lakóhely:……………………………..……Lakcímkártya száma:…………………….…............. 

Tartózkodási hely:………………………….…………………………………………...………………….. 

Havi jövedelem és annak jogcíme:…………………………………………………..…………………….. 

Telefonszám/elérhetőség (nem kötelező megadni):……………………….……………..………….......... 

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező esetén: 

A törvényes képviselő neve:……………………………………………………………………………….. 

Címe:………………………………………………………………………………………………………... 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nagykőrös, 
………………..……..….utca…..hsz……….em….ajtó című lakásban egyedül élek továbbá, hogy a fenti 
nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség 
létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal 
közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyiadat és lakcímnyilvántartási adatokon keresztül történő 
ellenőrzéséhez hozzájárulok. 
 

……..……………………….. 
                                                                                                                           Kérelmező  aláírása 
Nagykőrös, 20..év………………….hónap…….nap 
/Kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemének igazolására 
szolgáló iratot (nyugdíjas szelvény, nyugdíjas-törzsszám egyidejű igazolása mellett)./ 
 
I. Tanú neve:………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő………………………………………………………………………………................. 
Állandó lakcíme:……………………………………Lakcímkártya száma:……………...………………. 
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………................ 
Személyi igazolvány száma:………………………………………………………………………………. 
II. Tanú neve:……………………………………………………………………………………................ 
Születési hely, idő………………………………………………………………………………................. 
Állandó lakcíme:……………………………………Lakcímkártya száma:……………...………………. 
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………................ 
Személyi igazolvány száma:………………………………………………………………………………. 
Nagykőrös, 20… …………………….hó ……..nap 
…………………………………………..           ……………………………………………… 
                      I. tanú                         II. tanú 
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II. Közszolgáltató nyilatkozata 
(közszolgáltató tölti ki) 

 
 
Közszolgáltatást igénybe vevő neve:…………………………………………………………………….. 
Közszolgáltatással érintett lakcím:………………………………………………………………………. 
  a, családi házas övezet 
  b, többlakásos övezet 
 
Edényzet űrmértéke:…………….………l         Mentesség mértéke:……..………… …..l/hó 
 
A kérelmezőnek a nyilvántartás szerint a mai napig a közszolgáltatónál díjtartozása nincs. 
 
Nagykőrös, 20…év…………………………hónap………nap 
 
         ………………………………… 
          KŐVA Zrt. 
 


