
TÁJÉKOZTATÓ 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJKEDVEZMÉNY  

(50%-OS DÍJKEDVEZMÉNY) MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja 50 %- ának 
megfelelő díjkedvezményt nyújt Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2021.(II. 25.) önkormányzati rendelet 19.§-a 
alapján az alábbi feltételekkel: 

Értékhatárok és jogosultsági feltételek 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja 50 %- ának megfelelő díjkedvezményre (a továbbiakban: 
50 %-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli kérelemre az általa használt 120 literes szabványedényzet 
díját figyelembe véve:  

az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha mindkettőjük 70. 
életévét betöltött személy, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 97.000,- Ft-ot. 

A szociális rászorultságtól függő ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell 
saját, illetve a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás 
benyújtására. Egészségkárosodás esetén szakorvos által kiadott igazolást kell becsatolni. 

A jövedelem igazolására elfogadható irat különösen: a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a 
havi nettó jövedelemről, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti 
igazolás és az ellátást folyósító szerv határozata vagy igazolása.  

 
További tudnivalók: 

 
A díjkedvezményre vonatkozó írásbeli kérelemnek csak abban az esetben lehet helyt adni, ha a 
kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A 
díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást követő 
díjfizetési időszak első napjától megszűnik. 
Az 50 %-os díjkedvezmény a kérelem benyújtását követő díjfizetési időszak kezdetétől számított egy 
évi időtartamra állapítható meg. 
Az 50 %-os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülő ingatlanhasználó a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a Koordináló 
szervnek teljesíti. 
Amennyiben a díjkedvezményben részesülő ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj fennmaradó részének megfizetését nem teljesíti, úgy annak behajtására a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 
A kedvezményezettek köréről és a bekövetkezett változásokról az önkormányzat díjfizetési 
időszakonként tájékoztatja a Koordináló szervet.  
 
 
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatalban: 


