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KÉ RE LEM
szemétszállítási díjkedvezmény megállapítására
Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok (a személyi igazolványban szereplő adatok):
Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
Lakóhely (irányítószámmal együtt):
Tartózkodási hely:
Kijelentem, hogy a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek életvitelszerűen. (megfelelő válasz aláhúzandó)
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele (TAJ szám):
Állampolgársága:
Telefonszám:
E-mail cím:
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
· szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
· EU kék kártyával rendelkező, vagy
· bevándorolt/letelepedett, vagy
· menekült/oltalmazott/hontalan.
Kérelmező háztartásában élők* személyi adatai (kérelmezőt nem kell feltüntetni):
Név

Születési név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
* A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak, ezért
minden olyan személy feltüntetendő, aki a hivatalos lakcímnyilvántartás szerint a kérelmezővel azonos
lakcímen él.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás és a rendszeres,
negyedévenkénti felülvizsgálat során történő felhasználásához. Hozzájárulok, hogy a szükséges adatokat a
Polgármesteri Hivatal a közműszolgáltatóval közölje.
Makó, 2016._____________.___.
........................................................
kérelmező aláírása

........................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató
Támogatásra jogosult az a szemétszállítási szolgáltatási díj fizetésére számla kibocsájtó által kötelezett
személy, aki
a)
betöltötte a 65. életévét és a használatában lévő lakóingatlanban rajta kívül senki sem rendelkezik
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy
b)
a használatában lévő lakóingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel és egyikük betöltötte a 65. életévét.
A támogatás mértéke az a) pontban meghatározott esetekben havi 630 Ft, a b) pontban meghatározott
esetekben havi 840 Ft.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.
§ (1) bekezdése szerint a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű
gyűjtőedény közül választhasson. A természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan
gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, a lakóingatlant egyedül
és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. A támogatás összege
megfelel a Korm. rendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedény ürítése éves díja 1/12-ed részének.
A kérelmet azon makói lakosok adhatják be, akik a FBH-NP Kft-től a hulladéktároló edény ürítését már
megrendelték, a kérelmezőként a Bejelentő és megrendelő lapon feltüntetett személyt kell kitölteni. Egy
jogosult csak egy ingatlanra veheti igénybe a szemétszállítási díjkedvezményt, azon a lakcímén, amelyen
életvitelszerűen él.
A kérelmet a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) földszint 32–es irodájában lehet
leadni ügyfélfogadási időben.
Ezen kérelem leadásához kérem hozza magával bemutatásra a kérelmező személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és a szemétszállítási igény bejelentő lapját, vagy a legutoljára kapott számlát.
A személyi adatokat a személyi igazolványban feltüntetett adatok alapján kell kitölteni (tehát az esetlegesen
nem használt második keresztnév is feltüntetendő).
A jogosultak részére a támogatás egyedi döntéssel, a beadás hónapját követő hó első napjától határozatlan
időre kerül megállapításra. A támogatásra való jogosultságot érintő változásokat a jogosultaknak be kell
jelenteni a Makói Polgármesteri Hivatal részére. A támogatásra való jogosultság negyedévente
felülvizsgálatra kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján és a jogosultság feltételeinek
hiányában a díjkedvezményt meg kell szüntetni, amelyről az érintett határozat útján értesül.
A szemétszállítási díjkedvezmény egy helyi, csak Makón nyújtott ellátás, teljes összegében Makó Város
Önkormányzata költségvetését terheli.

A nyomtatvány, valamint a nyilatkozat űrlapok interneten letölthetőek Makó Város Honlapjáról:

http://www.mako.hu
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