
Tájékoztató  
 

Az alábbi feltételek mellett igényelhető a települési szilárdhulladék szállítási 

díjkedvezmény 
 

Felhívjuk Sarkad Város lakosságának figyelmét, hogy Sarkad Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről szóló 4/2022. (II.25.) rendelete 

értelmében a települési szilárdhulladék díjszállítási kedvezményre vonatkozó lakossági 

kérelmeket 2023. február 1. és 2023. február 28. lehet benyújtani! A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

 

Kik és milyen mértékben jogosultak szilárdhulladék szállítási díjkedvezményre? 

 

A települési szilárdhulladék szállítás közszolgáltatás díjából 100%-os, valamint 50%-os 

kedvezmény állapítható meg az alábbiak szerint: 

 

A polgármester a szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás díjából 100%-os kedvezményt 

állapíthat meg azon kérelmezők részére, akik esetében – figyelemmel a velük egy 

háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek egyike teljesül: 

• 70 év feletti egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési 

alap 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot, 

• olyan kétszemélyes háztartásban élő házaspárok, élettársak, ahol a házaspárok, 

élettársak valamelyike betöltötte a 70. életévét és az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot, 

• 70 év alatti egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési 

alap 220%-át, azaz 62.700 Ft-ot. 

 

A polgármester a szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás díjából 50%-os kedvezményt 

állapíthat meg azon kérelmezők részére, akik esetében – figyelemmel a velük egy 

háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek egyike teljesül: 

• 70 év feletti egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési 

alap 320%-át, azaz 91.200 Ft-ott, 

• olyan kétszemélyes háztartásban élő házaspárok, élettársak, ahol a házaspárok, 

élettársak valamelyike betöltötte a 70. életévét és az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot, 

• 70 év alatti egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési 

alap 280%-át, azaz 79.800 Ft-ot, 

• az előző pontok alá nem tartozik, kettő-, vagy többszemélyes háztartásban él és 

az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 100%-

át, azaz 28.500 Ft-ot. 

 

Nem állapítható meg szolgáltatási díjkedvezmény annak a kérelmezőnek, akinek, illetve 

vele közös háztartásban élő hozzátartozójának lakásfenntartási támogatás van 

megállapítva! A már megállapított díjkedvezményt meg kell szüntetni, ha a kérelmezőnek, 

illetve vele közös háztartásban élő hozzátartozójának lakásfenntartási támogatás kerül 

megállapításra. A szolgáltatási díjkedvezmény a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 

kezdő időpontjától kerül megszüntetésre. 

 

Hol és mikor lehet benyújtani a támogatás iránti kérelmeket? 



A kérelmeket 2023. február 01. és 2023. február 28. között - ügyfélfogadási időben - 

lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti 

Osztályán, a 28-as számú irodában. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Milyen formában nyújtható be a kérelem és milyen igazolások, okmányok szükségesek a 

kérelem benyújtásához? 

 

A kérelmeket kizárólag formanyomtatványon lehet benyújtani, melyek átvehetők a 

Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztályának 

ügyfélfogadási irodájában, ügyfélfogadási időben. 

A kérelemhez csatolni kell: a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelméről 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 4. §-ban 

meghatározott, rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó átlagjövedelemről szóló igazolást azzal, hogy a kérelem 

benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet a jövedelemszámításnál 

figyelmen kívül kell hagyni, 

b) nem rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző egy 

év nettó átlagjövedelemről szóló igazolást, 

 

Hogyan kapják meg a támogatást az arra jogosultak? 

 

A megállapított közszolgáltatási díjkedvezmény a kérelmezőt a tárgyév január 1. napjától – 

december 31. napjáig teljesített szolgáltatás díjának vonatkozásában illeti meg. 

A szilárdhulladék szállítási díjkedvezmény negyedéves rendszerességgel nyújtott támogatás, a 

támogatás összegét az önkormányzat közvetlenül a szolgáltató számlájára utalja. 

 

Sarkadi Polgármesteri Hivatal 


