Szemétszállítási díjkedvezmény igénylése
I. Kérelmező adatai (kizárólag 70. életévét betöltött személy igényelheti)
Név:_____________________________________________________________________________________
Születési név:______________________________________________________________________________
Születési hely:______________________________________________________________________________
Születési idő:______________________________________________________________________________
Anyja neve:________________________________________________________________________________
Lakcím:___________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely:__________________________________________________________________________
Személyi igazolvány száma:___________________________________________________________________
Lakcímkártya száma:________________________________________________________________________
Kérelmező havi nettó jövedelme:_______________________________________________________________
II. Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai
Név,
születési hely,
születési idő,
anyja neve,
lakcím

Rokoni kapcsolat

Jövedelem típusa,
összege

Az 1 főre eső nettó jövedelem nem haladhatja meg
• másodmagával egy háztartásban élő személy esetében,
továbbá ha egyedül, vagy másodmagával, kiskorú személy/ek törvényes képviselőjeként, vagy gyámjaként,
kiskorú/ak gondozásáról, neveléséről gondoskodik, a mindenkori nyugdíjminimum (28.500.-Ft) 250%-át,
azaz 71.250.-Ft-ot
• egyedül élő személy esetében a mindenkori nyugdíjminimum (28.500.-Ft) 300 %-át, azaz 85.500.-Ft-ot.
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III. A kérelemhez csatolásra került
◻ ha törvényes képviselőként, vagy gyámként kiskorú személy/ek gondozásáról, neveléséről gondoskodik, a
kiskorú születési anyakönyvi kivonata vagy a gyámrendelő határozat 1 példánya;
◻ a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolása, munkaviszony esetén munkáltatói
igazolás, nyugdíjas esetén a januári nyugdíj összesítő és a kérelem beadását megelőző hónapban kapott
nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj utalás igazolására banki összesítő kivonat, gyermektartás esetén jogerős
bírói végzés, vállalkozó esetén NAV által kiadott igazolás az elmúlt évi jövedelemről;
◻ személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolata.
Anyagi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Kérelmem teljesítése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt:___________________________________
______________________________
kérelmező aláírása

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2013. (XII. 19.) önkormányzati RENDELETE
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
“10.§
Szemétszállítási díjkedvezmény
(1) Az önkormányzat kérelemre, a helyi rendeletében meghatározott éves szemétszállítási
díjból, kedvezményt biztosít annak a Lőrinci város közigazgatási területén ingatlan
tulajdonnal rendelkező személynek, aki a 70. életévét betöltötte, és
a) egyedül, vagy másodmagával él egy háztartásban,
b) egyedül, vagy másodmagával, kiskorú személy/ek törvényes képviselőjeként, vagy
gyámjaként, kiskorú/ak gondozásáról, neveléséről gondoskodik,
és a háztartásban az 1 főre eső nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori
nyugdíjminimum 250%-át, egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300 %-át.
(2) A kedvezmény mértéke: adott naptári év január 01. és december 31-e közötti időszakra a
külön rendelettel megállapított szemétszállítási díj 10%-a.
(3) A kedvezményre való jogosultság feltételeinek igazolására a kérelemhez csatolandó:
a) ha törvényes képviselőként, vagy gyámként kiskorú személy/ek gondozásáról,
neveléséről gondoskodik, a kiskorú születési anyakönyvi kivonata vagy a gyámrendelő
határozat 1 példánya,
b) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolása, munkaviszony esetén
munkáltatói igazolás, nyugdíjas esetén a januári nyugdíj összesítő és a kérelem beadását
megelőző hónapban kapott nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj utalás igazolására banki
összesítő kivonat, gyermektartás esetén jogerős bírói végzés, vállalkozó esetén NAV által
kiadott igazolás az elmúlt évi jövedelemről.
c) személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolata.
d) a hivatal ügyintézője a szemétszállítással érintett ingatlan tulajdoni viszonyait a TakarNet
Földhivatali Információs Rendszerben ellenőrzi.
(4) A kérelem benyújtásának határideje: folyamatos
(5) A kedvezmény teljes összegére az a kérelmező jogosult, aki a tárgyévet megelőző év
december 01-től a tárgyév január 15-ig benyújtja a kérelmét. A tárgyév január 15-ei
határnapon túl benyújtott kérelem esetén a kedvezmény időarányosan jár. Tárgyhónap 15-e
előtt benyújtott kérelem esetén a kedvezmény mértékének számításánál a kérelem
benyújtásának hónapját is figyelembe kell venni. A tárgyhónap 15-e után benyújtott kérelem
esetén a kedvezmény a következő hónaptól jár.
(6) A kedvezményt minden naptári évre vonatkozóan újra kérelmezni kell.
(7) A kérelmet Lőrinci Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán kell benyújtani.
(8) A kérelmet Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben
az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.
(9) A jogosulatlanul, rosszhiszeműen igénybevett kedvezmény esetén a kérelmezőt kötelezni
kell a kedvezmény visszafizetésére.”

