
                                                                                                                                                          6. melléklet 

KÉRELEM 

hulladékszállítási díjtámogatás megállapítására 

 
 

1. A kérelmező adatai: 

 

Név: ………………………………………………………………………………………........ 

Születési név: ……………………………………………………………………………………...................... 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………....... 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………. 

Lakóhely: ……………………………………………………………………………….................................... 

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

TAJ szám: ………………………………………………………………………………………....................... 

Telefonszáma (nem kötelező): ………………………………………………………………………................. 

2. Nyilatkozatok:  

 

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

 

- legalább két éve állandó lakcímem van Balatonmáriafürdő községben; 

 

- egyedülélő vagyok; 

 

- *öregségi/özvegyi nyugdíjban/megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy 

vagyok, és a fenti lakcímen életvitelszerűen élek; (*Csak 65 év alatti kérelmező esetén a megfelelő rész 

aláhúzandó!) 

 

- hulladékszállítási díjhátralékom nincs; 

 

- szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással nem rendelkezem, és az ingatlanon 

szálláshely szolgáltatási tevékenység nem folyik. 

 

3. Kérelmemhez becsatolom a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmemet igazoló iratot.  

 

 

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

 

__________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap          

 

 

                                                                                                      

                                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                                                kérelmező aláírása    

 

 



TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint 

meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 

1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 

b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes 

adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 

törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

Nem minősül jövedelemnek 

1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 

gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek 

részére nyújtott települési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) 

bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a 

szépkorúak jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 

fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 

alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel 

járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 

jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 

személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni 

értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon 

része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 

hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 

vásárlására kerül sor, 

12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 

megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 

szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt 

került sor, 

13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pontja szerinti bevétel. 

 

 

A kérelem benyújtásának határideje: A tárgyévet követő év március 31. napja. A határidő elmulasztása 

jogvesztő! 

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 

-  a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó hulladékszállítási díj befizetését igazoló:                      

- befizetési csekkszelvények, vagy 

- banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok, vagy egyéb-, az átutalás megtörténtét igazoló irat/iratok, 

vagy 

- a hulladékszállítást végző szolgáltató igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nincs díjtartozása. 

 

- a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó jövedelemigazolás (nyugdíjfolyósító szerv éves 

igazolása, ennek hiánya esetén a december havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat). 

 

 

 



 

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs sem rendszeres, sem eseti 

jövedelme. 

 
A 65. életévét be nem töltött kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor be kell mutatnia a jogosultságát igazoló iratot 

(nyugdíjas igazolványt, vagy a nyugdíjfolyósító szerv igazolását igazolást, vagy az ellátást megállapító határozatot). 

 

 

 

 


