
 
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (III. 27.) ÖT. sz. 
rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 46/2008. 

(XI.28.) ÖT. sz. rendelet módosításáról 
 
 
 

1. § 
 

(1)    A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„ (1)    a)    Mentesség illeti meg a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül 

élő,  70 éven 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.” 

 
   b)   Mentesség illeti meg az ürítési díj fizetése alól azt az egyedül élő,  70 

éven 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 350 % - át.” 

 
(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

   „(4)    a)   A rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességet egy 
évre kell megállapítani. 

              b) A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mentességet     
tárgyévre kell megállapítani. 

 
 
     2.§ 
 
(1)     A rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. 
(2)     E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. 
 
 
 
Nagykőrös, 2009. március 27. 
 
  
 
Dr. Czira Szabolcs  sk.                                                                               Dr. Nyíkos Sára sk. 
       polgármester    jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
 
 
 
 
 

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



Kérelem 
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díj alóli mentesség/kedvezmény 

igényléséhez 
I. Kérelmező nyilatkozata  

(kérelmező tölti ki) 
 

Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….…. 

Anyja neve:……………………………..……………Születési hely:…………………….…. 

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:…………………….... 

Állandó lakóhely:……………………………..……………………………………….…........ 

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

Rendszeres jövedelem:…………………..Ft       Jogcíme:………………………………….. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, Nagykőrös, 
………………..………….utca…...hsz…em....ajtó című lakásban életvitel szerűen egyedül élek. 
 
Telefonszám/elérhetőség (nem kötelező megadni):……………………….………..…………... 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 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. 
 
A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról:   lemondok   /  nem mondok le*. 

 
 
……..……………………….. 

Nagykőrös, 20…….év……………..……….hónap…..nap                Kérelmező aláírása 
                                                                                                              
* megfelelő rész aláhúzandó 
 
I. Tanú neve:…………………………………………………………………………………... 
Születési hely, idő……………………………………………………………………………… 
Állandó lakcíme:……………………………………….Lakcímkártya száma:……...………...…. 
Tartózkodási hely:…………………………………… ..Személyi igazolvány száma:………......... 
Nagykőrös, 20… …………………….hó ……..nap  
        ………………………………….……..
          I. tanú 
 
II. Tanú neve:……………………………………………………………………………........... 
Születési hely, idő……………………………………………………………………………… 
Állandó lakcíme:……………………………………….Lakcímkártya száma:……...………...…. 
Tartózkodási hely:…………………………………… ..Személyi igazolvány száma:………......... 
Nagykőrös, 20… …………………….hó ……..nap                       
         ……………..………………………… 
                                                   II. tanú 

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:……..……………..bruttó Ft/hét 

A kérelmezőnek a nyilvántartás szerint a mai napig a közszolgáltatónál díjtartozása nincs. 

 

Többlakásos ingatlan esetén a közös képviselő neve:………………………………………….. 

Társasháznak díjtartozása:         □ van      □nincs.     
Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………..………………… 
            

Nagykőrös, 20…év…………………………hónap………nap 

        

………………………………… 

          KŐVA Zrt. 

 


