KÉRELEM
Helyi kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási támogatás megállapítására
Dombrád
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. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
1.1.5. Lakóhelye:     irányítószám ....................................................................... település
............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám .............................................................. település
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: __ __ __ - __ __ __ -__ __ __
1.1.8. Állampolgársága: .....................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élő közeli hozzátartozók, más
személyek száma: ............ fő.
1.4. A kérelmező háztartásában élő közeli hozzátartozók, más személyek személyi adatai:
Név (+ születési név)

Születési helye,
ideje (év, hó,
nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

Rokonsági fok

2. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában: (a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
a) a 70. életévemet betöltöttem és egyedül élek
b) a 70. életévemet betöltöttem és 70. életévét betöltött házastársammal, élettársammal élek egy
háztartásban
c) a 70. életévemet betöltöttem és közeli hozzátartozómmal vagy fogyatékkal élő vagy tartósan beteg
más személlyel élek egy háztartásban, és ezen személy jövedelemszerzésre irányuló kereső
tevékenységet nem folytat
3.2.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
.
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Hozzájárulok a személyes adataimnak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: .........................................................
..........................................................................
a kérelmező aláírása

A család nagykorú (18. életévét betöltött)
tagjainak aláírása:

…………………………………………………..
.………………………………….………………
………………………………………………….

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik.

A kérelemhez mellékelni kell:
-a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számlát vagy számlarészletezőt
- a kérelmezőn és házastársán kívül a háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy más személy esetében a kérelem
benyújtását megelőző egy hónapra vonatkozó jövedelemigazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a kérelmező személyazonosító igazolványát.

