Hévíz Város Polgármesterének
Hévízi Polgármesteri Hivatal
Hévíz
Kossuth Lajos u. 1.
8380

Kérelem
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
50 %-os díjkedvezményének igénybevételére
1) Kérelmező személyi adatai
Név: __________________________________________________________
Lakóhelye: _____________________________________________________
A kérelemmel érintett ingatlan címe: _________________________________
A szolgáltatnál lévő azonosításra szolgáló szám: ____________ (a kibocsátott
számla ügyfél adatainál szereplő azonosítószám)
2) A kérelmezőnek vagy családjának havi rendszeres jövedelme: __________,- Ft/fő.
(A jövedelem kiszámításához csatolandó a kérelmező és családtagjai által kitöltött
„Jövedelemnyilatkozat” nyomtatvány és az azt alátámasztó jövedelemigazolások.)
3) Nyilatkozom, hogy a települési szilárdhulladék köztartozásom
van

-

nincs *

4) Nyilatkozom, hogy az általam megjelölt ingatlanban vállalkozási, üzleti
(szobakiadói) tevékenységet

folytatok

-

nem folytatok *

A fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a fenti adatok megváltoztatását 8 napon belül köteles
vagyok bejelenteni.
Hévíz, 201__. ________________________
_______________________
Kérelmező aláírása
_____________________
* A megfelelő rész aláhúzandó!

Tájékoztatás
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (V. 24.) rendeletével
módosításra került az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
32/1995. (XII.19.) rendelet, amely a hulladékkezelési közszolgáltatás 50 %-os
díjkedvezményének igénybe vételére az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Díjkedvezmény
7/A. § (1) A közszolgáltatással érintett ingatlanban, lakóhellyel rendelkező
ingatlantulajdonos magánszemély kérelme alapján, az egyébként irányadó
közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő kedvezmény adható, amennyiben
a) az egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 280 %-át, nem egyedül élő kérelmező esetében a kérelmező és vele
egy háztartásban élők egy főre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át.
b) a kérelmezőnek nincs települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjtartozása,
c) a kérelemmel érintett ingatlanban (lakásban) vállalkozási, üzleti (szobakiadói)
tevékenység nincs folytatva.
(2) A kedvezményt a Közszolgáltató a kibocsátott számlában köteles biztosítani és
egyben olyan nyilvántartást vezetni, amely alkalmas a feltételek nyomon követésére.
(3) Az ingatlantulajdonos a kedvezményre való jogosultságát elveszti, amennyiben a
díjtartozás behajtására közadók módjára került sor.
(4) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez a jövedelem
igazolását a szociális ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok szerint kell csatolni.
(5) A díjkedvezményt a Közszolgáltató a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától köteles biztosítani.
(6) Amennyiben az ingatlantulajdonos jogosulatlanul vette igénybe a díjkedvezményt,
az elévülési időn belül köteles a késedelmi kamatokkal növelt közszolgáltatási
díjkedvezmény összegét az önkormányzat részére megfizetni.
(7) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek megváltozását az ingatlantulajdonos 8
napon belül köteles írásban bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz. A díjkedvezmény
a feltételek megszűnését követő hónap első napján szűnik meg.
A díjkedvezményre való jogosultság tárgyév december 31-ig érvényes, ezt
követően ismételten igényelhető.
(8) A díjkedvezmények iránti kérelmek elbírálása tekintetében az I. fokú hatáskört
Hévíz Város Polgármestere látja el.
Az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege 2013. január 1-jén 28.500, Ft,
amelynek 220%-a 62.700,- Ft, 280%-a 79.800,- Ft.

