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5. számú melléklet a 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez123 
 

KÉRELEM 

Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylésére 
 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

 
Neve: ......................................................................................................................................................  

 
Születési neve:........................................................................................................................................  

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

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

 
Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

 
Tartózkodási helye: ................................................................................................................................  

 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................  

 
Állampolgársága: ...................................................................................................................................  

 
Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén): ...............................................................  

 
Telefonszám: ..........................................................................................................................................  

 
 
2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…………….fő 

 

 

 

 

 

 
1 A rendelet szövegét a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 
21-től. 
2 A rendelet szövegét a 19/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. június 
18-tól. 
3 A rendelet szövegét a 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2021. február 
5-től. 
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Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

Ssz. Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám 

Rokonsági fok 
(házastárs, 

élettárs, 
gyermek stb.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
3. Nyilatkozatok 

Életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó) 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Jászapáti Városi Önkormányzat és Jászapáti Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelők Adatvédelmi 

és Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszem. 

 
Jászapáti, ………év……………..hó…….nap 
 
 
 
 

a kérelmező aláírása  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül az a tárgyévben 65. 
életévét betöltő, hulladékszállítási közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, aki 

a) egyedülálló vagy 
b) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy 
c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági 

támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó 
gyermekével/unokájával él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező 
közszolgáltatás körébe bevont háztartásában, 

d) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermekével/unokájával él 
a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont 
háztartásában, 

e) tartósan gondozásra szorul és vele közös háztartásban él az otthoni ápolást ellátó, ápolási 
díjban részesülő nagykorú hozzátartozó. 

 
A kérelem elbírálásához csatolni, illetve bemutatni szükséges a kérelmező és vele egy 
háztartásban élő családtagjai részéről: 
- érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát; 
- a kérelmező nevére szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát, 

számlarészletezőt; 
- a háztartásban élő személyek számára vonatkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya által kiállított hatósági 
bizonyítványt; 

- a c)-e) pontban foglalt feltételek fennállását igazoló dokumentumokat. 
 
A kérelem benyújtására vonatkozó előírások: 
- a kérelem benyújtási határideje: 

a) 1. negyedévben (január-március): március 1. napja. 
b) 2. negyedévben (április-június): június 1. napja. 
c) 3. negyedévben (július-szeptember): szeptember 1. napja. 
d) 4. negyedévben (október-december): december 1. napja. 

- a kérelmet a kérelmező legkorábban 65. életéve betöltésének negyedévében adhatja be a fent 
meghatározott határidők betartásával és a benyújtást követő negyedév első napjától válik a 
támogatás jogosultjává. 

 
Fontosabb fogalommeghatározások: 
- Egyedülálló: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoc.tv.) 4. § (1) bekezdés 6) pontja értelmében egyedülálló az a személy, aki 
hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 

 

 

 
 

Jászapáti Városi Önkormányzat és Jászapáti Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelők 
Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója megtalálható és megismerhető a www.jaszapati.hu 
weboldalon, valamint a Jászapáti Polgármesteri Hivatal 1. számú irodája (üvegablaknál) előtt 

kifüggesztve. 


