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KÉRELEM  
Hulladékszállítási díj megfizetésének természetbeni támogatására 

 

I. Az igénylő adatai 

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

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

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

Születési hely:  ..............................................  , év:  ............. , hó: . ........................... , nap: .........    

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………
…………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
(TAJ)………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:  .....................................................................................................................................  

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

Telefonszám (nem kötelező megadni):  .......................................................................................  

II. Az igénylő házastársának / élettársának adatai 

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

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

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

Születési hely:  ..............................................  , év:  ............. , hó:  ............................  , nap: ..    

Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
(TAJ)………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:  .....................................................................................................................................  

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

Telefonszám (nem kötelező megadni):  .......................................................................................  

III. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ............ fő. 
 
 

NÉV ANYJA NEVE 
SZÜLETÉSI 
HELY, IDŐ 

ROKONSÁ
GI FOK 
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1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     



           Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal 
                    Hejőkürti Kirendeltség 
           3588. Hejőkürt, Szent István út 57. 
: 49/ 352-627 
 

 

 
 
5 

     

 
6 
 

     

IV. Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb rokon 
jövedelme 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli 
ellátás (FHT, RSZS, 
ápolási díj, stb.) 

      

3.    Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni  
értékű jog átruházásából 
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

5.      A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó támogatások 
(GYES, GYED, GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartás díj, stb.) 

      

6. Munkaügyi szervek 
által folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

7.        Föld és 
bérbeadásából származó 
jövedelem 

      

8.      Egyéb (pl.: 
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       
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Egy főre eső jövedelem:  ……………………………… (ügyintéző tölti ki)  

V. Nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó), mint tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, haszonélvező, egyéb: 

……………… 

-a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 

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

 
Kijelentem, hogy a hulladékszállítási díj megfizetésének természetbeni támogatás megállapítása 
iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
Tájékoztatom, hogy személyes adatai kezelése az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi 
Rendelete („GDPR”) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerül 
kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
rendelkezéseire is. Az adatkezelési szabályzat részletes szabályai hozzáférhetőek 
Tiszapalkonyai KÖH Hejőkürti Kirendeltségén (3588. Hejőkürt, Szent István út 57.). 
 

Kelt:  .................  év   ..................................... hó  ..................  nap 

 .....................................  
 az igénylő aláírása 
 


