
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 23/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékbegy jtés és elszállítás díjáról

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következ ket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában egyedül él nek kell tekinteni azt a kötelez
közszolgáltatásba bevont ingatlan tulajdonost, birtokost vagy használót (továbbiakban:
ingatlantulajdonos), akinek a közszolgáltatásba bevont ingatlan lakcímén a központi
személyi adat és lakcímnyilvántartás alapján más személy bejelentkezve nincs –
kivéve az azonos házszámmal rendelkez  osztott és osztatlan közös tulajdonban lév
ingatlan ingatlantulajdonosait – és életvitelszer en egyedül lakik.

2. § (1) A települési szilárd hulladékbegy jtés és elszállítás céljából rendszeresített
gy jt edények 2011. január 1-jét l alkalmazandó közszolgáltatási díja az alábbiak
szerint kerül megállapításra:

a) alapdíj:  470,40 Ft + ÁFA/hó

b) egyszeri ürítési díj:
ba) 70 l-es gy jt edény:  181 Ft + ÁFA
bb) 110 l-es gy jt edény:  285 Ft + ÁFA
bc) 120 l-es gy jt edény:  311 Ft + ÁFA
bd) 240 l-es gy jt edény:  622 Ft + ÁFA
be) 1100 l-es gy jt edény:  2 849 Ft + ÁFA

c) az 50 l-es zsák ára, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés díját és a zsák
beszerzési árát 225 Ft + ÁFA/db.

(2) A fizetend  közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj összege.

(3) Alapdíjat köteles fizetni Nagyk rös Város Önkormányzatának a köztisztaságról
szóló 27/2001. (XI. 30.) ÖT. sz. rendelet (továbbiakban: helyi köztisztasági rendelet)
14. § (3) bekezdésében kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint ingatlantulajdonos,
kivéve ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik.

3. §  (1) Mentesség illeti meg

a) a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül él , 70 év feletti
ingatlantulajdonost, akinek a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében
meghatározott közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át,

b) az ürítési díj fizetése alól azt az egyedül él , 70 éven felüli ingatlantulajdonost,
akinek a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott
közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) A mentességre irányuló kérelmet (1. sz. függelék) Nagyk rös Város
Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyr l átruházott hatáskörben a
polgármester határozattal dönt. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolására



szolgáló – a kérelem benyújtását megel  hónap – nyugdíj szelvényt, valamint a
nyugdíjas törzsszámot igazoló iratot.

(3) A mentesség, a mentességet megállapító határozat joger re emelkedését követ
hónap els  napjától érvényes.

(4) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mentességet tárgyévre kell
megállapítani.

  (5) A mentesség (kedvezmény) mértéke:

 a) családi házas övezetben 70 l-es gy jt edény heti egyszeri ürítési díja

b) többlakásos ingatlan esetén, ahol a hulladékszállítás közös edényzetben való
gy jtéssel történik (pl: társasház) hetente max. 35 liter települési szilárd hulladék
ürítése mértékéig, ingatlantulajdonos számától függ en.

(6) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevev t kötelezni kell a
támogatás visszafizetésére és a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

(7)  A 3. § (6) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében
meghatározott kamattal megemelt összeggel kell visszafizetni. A kamat csak a
támogatás jogosulatlan és rosszhiszem  igénybe vétele és az err l való tudomásszerzés
közötti id szakra számítható fel.

(8) A mentességben/kedvezményben részesül  a jogosultság feltételeit érint  lényeges
tények, körülmények megváltoztatásáról 10 munkanapon belül köteles értesíteni az
önkormányzatot.

4. §  (1) Alapdíj kedvezményben részesül az alapdíj összegének 40 %-a mértékéig az a
legalább ötlakásos társasház közössége, ahol a települési szilárd hulladékbegy jtés és
elszállításra vonatkozó közszolgáltatási díj számlázása a társasház közössége részére
történik.

(2) Az alapdíj kedvezményt a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében
meghatározott közszolgáltató biztosítja.

5. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén 0 órakor lép hatályba.

(2) 2010. december 31-én 24 órakor hatályát veszti Nagyk rös Város Önkormányzat
Képvisel -testületének 46/2008. (XI. 28.) ÖT. sz. rendelete a települési szilárd
hulladékbegy jtés és elszállítás díjáról, valamint annak módosításáról szóló 9/2009.
(III. 27.) és 38/2009. (XII. 18.) Öt. sz. rendeletek.

6. § E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a bels  piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

Nagyk rös, 2010. november 25.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
   polgármester          jegyz



1. sz. függelék a 23/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
20…. évre

a települési szilárd hulladékbegy jtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség igényléshez
I. Kérelmez  nyilatkozata

(kérelmez  tölti ki)

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

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

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

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

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

Rendszeres jövedelem:…………………..Ft       Jöv. jogcíme:…………………….………..

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,
Nagyk rös, ………………..……….utca…..hsz…….em....ajtó cím  lakásban életvitel szer en
egyedül élek.

Telefonszám/elérhet ség (nem kötelez  megadni):……………………….………..…………...

Büntet jogi felel sségem 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 közrem ködik abban, hogy jog vagy kötelezettség
létezésére, megváltoztatására vagy megsz nésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy
nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjed
szabadságvesztéssel büntetend .
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyiadat és lakcímnyilvántartási
adatokon keresztül történ  ellen rzéséhez hozzájárulok.
A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról:   lemondok   /  nem mondok
le*.

……..………………………..
Nagyk rös, 20…….év……………..……….hónap….nap                Kérelmez  aláírása

* megfelel  rész aláhúzandó

I. Tanú neve:…………………………………………………………………………………...
Születési hely, id ………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme:……………………………………….Lakcímkártya száma:……...………...….
Tartózkodási hely:…………………………………… ..Személyi igazolvány száma:……….........
Nagyk rös, 20… …………………….hó ……..nap

 ………………………………….……..
                        I. tanú

II. Tanú neve:……………………………………………………………………………...........
Születési hely, id ………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme:……………………………………….Lakcímkártya száma:……...………...….
Tartózkodási hely:…………………………………… ..Személyi igazolvány száma:……….........
Nagyk rös, 20… …………………….hó ……..nap

                    ……………..…………………………
                       II. tanú



II. Közszolgáltató nyilatkozata
(a közszolgáltató tölti ki, a kérelmez  szerzi be)

Közszolgáltatást igénybe vev  neve:……………………………………………………………..

Közszolgáltatással érintett lakcím:……………………………………………………………….

a, családi házas övezet

b, többlakásos övezet

Edényzet rmértéke:………………l         Mentesség mértéke:……..……………..bruttó Ft/hét

A kérelmez nek a nyilvántartás szerint a mai napig a közszolgáltatónál díjtartozása

  van
 nincs.

Többlakásos ingatlan esetén a közös képvisel  neve:…………………………………………..
Társasháznak díjtartozása:          van nincs.
Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………..…………………

Nagyk rös, 20…..év…………………………hónap………nap

…………………………………

VA Zrt.


