
 

Iktatószám: ______/_______.202_  JÓVÁHAGYVA, 
 

 ________________________ 

 

KÉRÉS 

KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJAT 

ILLETŐEN   

Alulírott ______________________________________, _______________________ 

számú személyigazolvánnyal rendelkező, 

____________________________________________________________________ cím 

alatti lakos, kérem jóváhagyni a jelen kérésemet, és kedvezményben részesíteni a 

hulladékgazdálkodási díj befizetését illetően, mivel az általam alább megjelölt kategóriába 

tartozom: 

 

 

                                                             
1 Szükséges melléklet: személyigazolvány másolat. 
2 Szükséges melléklet: az egyik szülő személyigazolvány másolata, a kiskorúak születési bizonylatának másolata. 
3 Szükséges melléklet: a Szociális Osztályon kiállított igazolás, eredeti formában. 
4 Szükséges melléklet: más településen való lakcímet igazoló akta (másolat), munkaszerződés (másolat), 

tanulmányi intézmény által kiállított igazolás (eredeti), saját felelősségre tett nyilatkozat (eredeti). 
5 Szükséges melléklet: jogosultságot igazoló végzés másolata. 
6 Szükséges melléklet: saját felelősségre tett nyilatkozat. 
7 Szükséges melléklet: a kiskorú születési bizonylatának másolata. Azon gyermekek tartoznak ebbe a kategóriába, 

akik abban az évben töltik be az illető évet. 
8 Szükséges melléklet: építkezési engedély másolata. A kedvezmény az építkezésből és bontásból származó 
hulladékelszállítási díjra vonatkozik. 
9 Szükséges melléklet: jegyzőkönyv másolat a helyi polgárvédelmi bizottságtól. A kedvezmény a katasztrófa által 
keletkezett hulladék elszállítására vonatkozik. 
10 Szükséges melléklet: az érvényes önkéntességi szerződés másolata. A kedvezmény az önkéntességet végző 

személyre vonatkozik. 

KATEGÓRIA KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE KEDVEZMÉNY 
ÉRVÉNYESSÉGÉNEK 

LEJÁRTA 

 65 év feletti személy1 
50% kedvezmény az 
alapilletéknél 

Végleges 

 Nagycsalád (4 vagy annál több 

kiskorú)2 

50% kedvezmény az 
alapilletéknél 

202_.12.31 

 Szociális segélyben 

részesülöm3 

50% kedvezmény az 

alapilletéknél 

202_.12.31 

 Nem tartózkodom Csomafalván 

a következő periódusban4: 
202_._______ - 202_.______ 
(minimum egy hónap) 

50% kedvezmény az 
alapilletéknél 

A távollét időszakára 

 Betegnyugdíjas személy5 
50% kedvezmény az 

alapilletéknél 

Végleg 

 Hétvégi ház tulajdonos, 

alkalomszerű használattal6 

50% kedvezmény az 

alapilletéknél 

202_.12.31 

 0-4 év közötti gyermeket 

nevelő család, a gyermek után7 

100% kedvezmény az 
alapilletéknél 

202_.12.31 

 18-35 év közötti fiatalok, akik a 
községben építenek ingatlant8 

50% kedvezmény a mennyiségi 
illetéknél 

Egyszeri alkalom 

 Tűz vagy más katasztrófa által 

károsult személyek9 

100% kedvezmény a mennyiségi 

illetéknél 

Egyszeri alkalom 

 Önkéntes tűzoltó10 
100% kedvezmény az 
alapilletéknél 

202_.12.31 



Az igényelt kedvezmény a következő ingatlanra vonatkozik (cím): 

_____________________________________________________________________ 

és mentesíti a befizetés alól a következő személyeket: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

Megjegyzések: 

1. Az igénylő minden esetben köteles mellékelni a személyigazolványa másolatát. 

2. Abban az esetben, ha az igényelt kedvezmények egy háztartás több tagjára 

érvényesek, elegendő egyetlen kérést kitölteni, amihez mellékelni kell az összes 

bizonyító aktát. 

3. Abban az esetben, ha a jóváhagyott kedvezmény 202_. december 31-ig érvényes, 

szükséges megújítani a kérést a 202__ évre vonatkozóan.  

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 

általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Gyergyócsomafalva,        Kérelmező, 

Dátum: ____________           _____________________ 

                               Aláírás: 

_______________ 

 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérésben szereplő személyes 

adataimat, az önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.  

 

Gyergyócsomafalva,        Kérelmező, 

Dátum: ____________             _____________________ 

         Aláírás: _______________ 

 


