Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Ör.) alapján

KÉRELEM
A KORHATÁRHOZ KÖTÖTT HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ
TÁMOGATÁSHOZ
1. Személyi adatok
1.1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................
1.1.5. Lakcíme: ..................................................................................................................
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.7. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
1.2. A kérelmező családi körülménye1:
1.2.1. □ egyedül élő,
1.2.2. □ nem egyedül élő.
1.3.

Kérelmezővel közös házastársban élő házastárs/élettárs/egyéb személy(ek)2:

1.3.1. Neve: ......................................................................................................................
1.3.2. Születési neve: .........................................................................................................
1.3.3. Anyja neve: ..............................................................................................................
1.3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................
1.3.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
2. A támogatás megállapítását a következő jogcím alapján kérem3:
2.1 □ Ör. 9. § (4) bekezdés aa) pontja szerint: 65. életévét minden személy, de a 75. évet
még nem minden személy töltötte be tárgyév január 1-jén.
2.2 □ Ör. 9. § (4) bekezdés ba) pontja szerint: a 75. életévét minden személy betöltötte már
tárgyév január 1-jén.
3. Nyilatkozat az Ör. szerinti nyugdíjas háztartásra vonatkozóan:
3.1
A háztartásban életvitelszerűen lakom és benne kizárólag a tárgyév január 1-jén a
65. életévet már betöltött nyugdíjas(ok) él(nek)4:
□ igen
□ nem
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közöltek a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történő felhasználásához.
Eplény, ............ év ...................... hó ...... nap
…………………………………..
kérelmező aláírása
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A megfelelő válasz előtti négyezetet kérjük X-szel jelölni.
Kérjük a megfelelő szöveget szíveskedjen aláhúzni.
A megfelelő válasz előtti négyezetet kérjük X-szel jelölni.
A megfelelő válasz előtti négyezetet kérjük X-szel jelölni.
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KIVONAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás keretében
nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéből

9. § (1)

A hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez települési
támogatásra jogosult:
a) jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül az a személy, akinek a
háztartásában kizárólag – már a tárgyév január 1-jén – 65. életévét
betöltött személy él, vagy
b) az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy
hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti ellátásból,
rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy rokkantsági járadékból
származik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében a
200%-át, vagy
c) az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a b) pont szerinti
ellátásból származik, és 25. év alatti, nappali tagozaton köznevelési, vagy
felsőoktatási intézményben tanuló gyermek eltartásáról gondoskodik, feltéve,
hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a háztartásban élőnek kell tekinteni a
gyermeket akkor is, ha szorgalmi időszakban a háztartáson kívül tartózkodik.
(3) A támogatást egy naptári évre kell megállapítani. A kérelmet minden
évben január 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(4) A támogatás összege megegyezik a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő
közszolgáltatási díj
a) 50%-ával:
aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás
minden tagja a 75. életévét tárgyév január 1-jén még nem
töltötte be,
ab) az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben,
b) 100%-ával:
ba) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás
minden tagja a 75. életévét a tárgyév január 1-jén már
betöltötte,
bb) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetében a 150%-át,
bc) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
(5) A kérelemhez csatolni kell:
a) az (1) bekezdés b) pontja szerint jogosult esetében a háztartás tagjai
jövedelméről a 2. §-ban meghatározottak szerinti igazolást,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az a) pont szerinti igazolást és a
tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról az igazolást továbbá nyilatkozatot
arról, hogy a gyermek eltartásáról a háztartásban gondoskodnak.

(Megjegyzés: Az egyszerűsített kérelemre vonatkozó részek félkövér betűkkel kiemelésre
kerültek.)

