
 

Tájékoztató a 2021. évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatos szociális támogatásról 

 

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendeletben foglaltak 

alapján, az alábbiakban ismertetett feltételeknek megfelelő személyek a 2021. évre befizetett 

hulladékszállítási díj után ez évben is igényelhetnek szociális támogatást. 

Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtőedényzet éves 

közszolgáltatási díja 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatásban részesül: 

 az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel 

rendelkező, 

 és életvitelszerűen a lakásban élő, 65. életévét betöltött személy, továbbá az a 65. életévét 

még be nem töltött – öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy, aki a népességnyilvántartás 

adatai alapján egyedül él, 

 és befizetési csekkel vagy egyéb irattal bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette 

 és nyilatkozik arról, hogy hátraléka nincs, 

 és az adott ingatlanra vonatkozóan szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához 

szükséges igazolással nem rendelkezik, 

 és a kérelem benyújtását megelőző évben a havi jövedelme nem haladta meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (171.000 Ft-ot). 

Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtőedényzet éves 

közszolgáltatási díja 100 %-ának megfelelő összegű szociális támogatásban részesül az a 

fentiekben ismertetett feltételeknek megfelelő személy, akinek az előző évben a havi jövedelme 

nem haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft-ot). 

A kérelemhez be kell csatolni az éves hulladékszállítási díj befizetését igazoló befizetési 

csekkszelvényeket vagy bankszámla kivonatokat, ezek hiánya esetén a hulladékszállítást végző 

szolgáltató igazolását arról, hogy a kérelmezőnek az adott évre vonatkozóan díjtartozása nincs, továbbá 

mellékelni kell az előző évre vonatkozó jövedelemigazolást (nyugdíjfolyósító szerv éves igazolása, 

ennek hiánya esetén december havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat). 

 

A fentieken túl a 65. életévet be nem töltött kérelmezőnek be kell mutatnia a jogosultságát igazoló iratot 

nyugdíjas igazolvány, nyugdíjfolyósító szerv igazolása, ellátást megállapító határozat). 

A támogatási kérelem 2022. március 31. napjáig nyújtható be a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 

Hivatalnál. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A támogatás a kérelem benyújtását követő harminc napon belül kerül folyósításra az önkormányzat 

házipénztárából történő kifizetés vagy átutalás útján.  

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban 

(Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), vagy letölthető Balatonmáriafürdő község honlapjáról.  
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