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Alap Község Önkormányzat  

10/2009. (VI. 30.) rendelete 

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete „A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 23.§. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az „egyes 

adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról” szóló 2009. évi XXXV. 

törvény 1.§. (1) bekezdésére – a hulladékszállítás díjáról az alábbi rendeletet alkotja:  

  

1.§. 

A rendelet hatálya kiterjed Alap község közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladékkezelést végzı Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt-re (8154 Polgárdi, 

Bocskai u. 39.), mint közszolgáltatóra, valamint Alap község közigazgatási területén a 

közszolgáltatást kötelezıen igénybe vevıkre. 

 

2.§.1 

(1) A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díja ürítésenként: 

110-120 literes edényzet ürítési díja:   348 Ft + ÁFA/db, 

kedvezményes ürítési díj (60 literes edényzet):  207 Ft + ÁFA/db, 

240 literes edényzet ürítési díja:   695 Ft + ÁFA/db, 

1100 literes edényzet ürítési díja:             3480 Ft + ÁFA/db.  

 

(2) Többlethulladék elszállítására a közszolgáltatást végzı társaság emblémájával ellátott zsák 

ÁFÁ-val növelt ára 305 Ft. 

 

3.§. 

(1) Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjkedvezményében (továbbiakban: 

díjkedvezmény) részesülhet: 

a) az a háztartás, amelynek valamennyi nagykorú tagja – tárgyévet megelızı év 

december 31-éig – 50. életévét betöltı személy és a családban az egy fıre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-át, 

                                                 
1 Utoljára módosította: 15/2011. (XII. 7.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-jétıl 
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b) az a – tárgyévet megelızı év december 31-éig – 62. életévét betöltı egyedül élı 

személy, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, 

c) a – tárgyévet megelızı év december 31-éig – 70. életévét betöltı egyedül élı 

személy, illetıleg a – tárgyévet megelızı év december 31-éig – 70. életévet betöltı 

házas- vagy élettársak. 

(2) A díjkedvezmény megállapítása a rendelet mellékletét képezı formanyomtatvány 

benyújtásával kérhetı. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. A jövedelem 

vizsgálatára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-

ában foglaltak az irányadók.  

(3) A díjkedvezmény – a kedvezményes közszolgáltatási díj – a 60 literes edényzetre 

meghatározott díjtételnek megfelelı díj.  

(4) A díjkedvezményrıl a polgármester határozattal dönt, melyet meg kell küldeni az 

érintettnek és egyidejőleg intézkedni kell a döntés szolgáltatóval történı közlésérıl is.  

(5) A díjkedvezmény 2009. évben 2009. július 31-éig nyújtható be. A 2009. július 31-éig 

benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2009. július 1-jétıl 2009. december 31-éig 

állapítható meg. 

(6) 2010. évtıl a díjkedvezmény megállapítására irányuló kérelem tárgyév január 31-ig 

nyújtható be. A jogosultság tárgyév január 1-jétıl tárgyév december 31-éig állapítható meg. 

 

4.§. 

E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, egyidejőleg Alap Község Önkormányzat „A 

települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2002. (II. 5.) számú 

rendelet módosításáról” szóló 16/2008. (XII. 22.) rendelete hatályát veszti.  

 

5. §2 

E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 

szabályozást tartalmaz. 

 

Alap, 2009. június 30. 

 

                                                 
2 Kiegészítette: 12/2009. (IX. 1.) rendelet 4. §-a, hatályos 2009. szeptember 1-jétıl. 
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Méhes Lajosné     Nyikosné Katzenberger Erika  
polgármester             körjegyzı 

 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: Alap, 2009. június 30.   Nyikosné Katzenberger Erika  
               körjegyzı 
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Melléklet a 10/2009. (VI. 30.) rendelet 3.§. (2) bekezdéséhez 

SZEMÉTDÍJ KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 
 
I. Kérelmezı adatai: 
 
Családi és 
utóneve:  

 

Születési családi 
és utóneve: 

 

Születési helye és 
ideje: 

                év hó nap 

Anyja születési 
családi és utóneve 

 

Lakcíme: 
 

7011. Alap, 

Tartózkodási 
helye: 

 

TAJ szám: 
���-���-���   

Állampolgársága  

 
Ha a kérelmezı és a szemétdíjat fizetı személye nem ugyanaz, akkor a szemétdíjat fizetı 
személy neve és lakcíme: ______________________________________________________  
 
A kedvezmény megállapítását az alábbiakra hivatkozva kérem: 

□  háztartásom, valamennyi nagykorú tagja – tárgyévet megelızı év december 31-éig 

– 50. életévét betöltı személy és a családomban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

□ 62 életévet tárgyévet megelızı év december 31-éig betöltı egyedül élı személy  

vagyok, jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, 

□ a tárgyévet megelızı év december 31-éig – 70. életévét betöltött egyedül élı 

személy, illetıleg a – tárgyévet megelızı év december 31-éig – 70. életévüket betöltı 
házas- vagy élettársak. 

 
II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok: 

a) A  kérelmezı családi körülménye: 

□ egyedül élı                      

□ nem egyedül élı 
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b) A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai 

         A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók száma: …………fı 
 
Közeli hozzátartozó neve 

(születési neve) 
Családi kapcsolat 

megnevezése 
Születési helye, év, hónap, 

nap 
Megjegyzés* 

    

    

    

    

    

    
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy 

- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállást, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévét megelızıen is fennállt.  

 

c) Jövedelemi adatok ( 70 év feletti személynek, illetve 70 évet betöltött házas – 
élettársaknak nem kell kitölteni és igazolásokat becsatolni!) 

 A jövedelem típusa Kérelmezı  A családban élı közeli hozzátartozók 

 1. Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

            

 2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 

            

 3. Alkalmi 
munkavégzésbıl 
származó 

            

 4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 
                                                                       Egy fıre esı jövedelem: _________________ Ft  
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Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 

*- életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (Ezt a nyilatkozatot   

    csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is  

    rendelkezik 

-  a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 
útján - ellenırizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szemétdíj kedvezmény megállapítása során 
történı felhasználásához. 

Dátum: ........................................... 

………….................................................  
kérelmezı 

 ................................................................  
nagykorú hozzátartozók aláírása 

_______________________ 
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

I. Személyi adatok 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 
van. A házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha a lakcímük különbözı. 

Közös háztartásban élı eltartott gyermeknek számít: 
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, 
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelızıen is fennállt. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra 
vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. 

II. Jövedelmi adatok 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl 
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési 
kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági 
ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. 
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Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, 
a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a 
házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott 
támogatást. Nem minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás révén szerzett 
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú 
munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét 
meghaladó része. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelızı tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

 
Jövedelem típusai: 
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzıdéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - 
személyes közremőködést igénylı - tevékenységbıl származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó 
jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell 
érteni. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 

3. Alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás 
révén szerzett bevétel. Nem minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás 
révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülıi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres 
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, 
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idıskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; 
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló 
juttatás. 

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban nem került 
feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 
A kérelmet a kérelmezın túlmenıen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá 
kell írniuk. Ha az ellátást kérı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes 
képviselıje jogosult az aláírásra. 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt, 
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredetijét. 

 


