4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
Tel: (42) 530-030 Fax: (42) 230-583
E-mail: nyirpazony@nyirpazony.hu; szocialis@nyirpazony.hu
Honlap: www.nyirpazony.hu

Polgármesteri Hivatal tölti ki
Érkezett: 20……………………….………..

Ügyintéző:
Átvevő aláírása:………….............................

Kérelem
rendkívüli települési támogatás megállapítására
I.

KÉRELMEZŐ ADATAI

Neve: ................................................................................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..........................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
Folyószámlaszáma: ………………………………………………………………….….……….……………………..
A fizetési számlaszámot vezető pénzintézet neve: ………………………………………….………………….…..
Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................
A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő,
□ nem egyedül élő.

II. A KÉRELMEZŐVEL AZONOS HÁZARTÁSBAN LÉVŐ SZEMÉLYEK ADATAI
A
Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személy
neve

B

Anyja neve

C

D

E

Születési
helye, ideje (év,
hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat
megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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III. JÖVEDELEM NYILATKOZAT
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
törvény) 6.§ (1) bekezdése értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni.
Magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan
késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja, és a többletköltségek megfizetésére
kötelezheti. A törvény 51. § (5) bekezdése értelmében az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy
szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható.

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élők havi jövedelme
forintban:

A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem:

8.

A háztartás jövedelme mindösszesen:

Kérelmező

A családban élő közeli
hozzátartozók

Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) : ........................................................................Ft/hó.

NYILATKOZAT
a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelmem egy havi
átlaga:
-

jogcím: ……………………………..
jogcím: ……………………………..
jogcím: ……………………………..

………………………………..,-Ft
………………………………..,-Ft
………………………………..,-Ft
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IV. A KÉRELEM INDOKLÁSA
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság
útján (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi
adatok valódiságát.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Nyírpazony,……………………………….

………….............................................
kérelmező
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TÁJÉKOZTATÓ
a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
2015. március 1-től új támogatási forma a települési támogatás került bevezetésre. A
települési támogatás kérelmezhető a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatalban (4531
Nyírpazony, Arany J. u. 14.). A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
benyújtani, a tájékoztatóban leírt igazolásokkal együtt.
A támogatás annak adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, azaz
37.050,-Ft-ot, egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő esetén 150%-át, azaz 42.750,- Ftot.
A kérelemhez szíveskedjen csatolni:
• munkaviszonnyal rendelkező esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a
kérelem beadását megelőző 1 havi nettó jövedelméről,
• nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem
beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények vagy folyószámla‐kivonat fénymásolatát;
• Munkaügyi Központ által folyósított, munkanélküli ellátás esetén a megállapító határozat
fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
• amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv kiskönyvét
legyen szíves magával hozni;
• nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemnél a kérelem beadását megelőző 12 havi
nettó átlagjövedelméről szóló igazolást;
• családi pótlékról, gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
• 18‐25 év közötti gyermek esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
• az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos
igazolást,
• temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett
a temetkezési számla 1. számú eredeti példányát és az elhalt halotti anyakönyvi
kivonatának másolatát.
A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, LAKCÍMKÁRTYÁJÁT ÉS TAJ-KÁRTYÁJÁT A KÉRELEM
BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI!
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-17:30
Csütörtök: Péntek: 8:00-12:00

Dubay László sk.
polgármester
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