TÁJÉKOZTATÓ
a 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 támogatásra az a szociális hátrányos helyzetű háztartás jogosult, ahol az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130 %-át, azaz 37.050,-Ft-ot.
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,;
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

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

Iktató

Érkezett: 20……………………….………..
Átvevő aláírása:………….............................

KÉRELEM
települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

I. KÉRELMEZŐ ADATAI
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………………fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név-Születési név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ szám

II. JÖVEDELMI ADATOK
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból 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

III. LAKÁSVISZONYOK
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m 2
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

IV. NYILATKOZATOK
1. A kérelemmel érintett lakásba az alábbi szolgáltatások működnek (aláhúzandó):
víz-,
gázvagy áramszolgáltatás
2. A támogatás összegét az alábbi szolgáltatóhoz kérem utalni: …………..……………
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) 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.

Dátum: ..............................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez202

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ……………………………….…..
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ………………………..…………..
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ............. év .............................. hó ............nap
…............................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

