„RÁSZORULÓK ÉLETÉNEK SEGÍTÉSE”
KÖZALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEM
(A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. –nél felmerülő alapdíj megfizetéséhez adható támogatáshoz)
1.

A KÉRELMEZŐ ADATAI:
Neve:
Leánykori neve:
Szül. hely és idő:
Anyja neve:
Adószáma:
TAJ szám:
Családi állapota:
Telefonszáma:
Állandó lakhelye:
(irsz.)
(út, utca, tér)
Tartózkodási helye: (amennyiben nem azonos az állandó lakhellyel)
(irsz.)
(út, utca, tér)

2.

(sz.)

(em.)

(település)
(ajtó)

(sz.)

(em.)

(település)
(ajtó)

(em.)

(település)
(ajtó)

A FELHASZNÁLÓ ADATAI:
(Arra az ingatlanra vonatkozó adatok, amelyre a támogatás iránti kérelem irányul.)
(A víz- és csatornadíj számla fejlécében feltüntetett adatokkal egyezően szükséges kitölteni.)

Felhasználó azonosító:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:
(irsz.)
(út, utca, tér)

(sz.)

A felhasználási helyen igénybe vett szolgáltatás: (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Víz

Csatorna

Víz és csatorna
3.

A KÉRELMEZŐVEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLETVITELSZERŰEN EGYÜTT ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK:
Név/
Leánykori név

Születési idő/
Rokonsági fok

Anyja neve
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Családi állapota

Foglalkozása/
Munkahelye

4.

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (A megfelelő rész aláhúzandó.)
Tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, egyéb:

5.

A lakás nagysága:
nm²
Havi víz- és csatornadíj összege:

6.

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ ÉV NETTÓ JÖVEDELMÉRŐL

Fenntartási költsége:
Ft/hó

Ft/hó

ENNEK IGAZOLÁSÁRA JÖVEDELEMIGAZOLÁST, VALAMINT A RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK
ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ SZELVÉNYEK MÁSOLATÁT SZÜKSÉGES BECSATOLNI!

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/
Élettárs

Gyermek

Nagyszülő

Munkaviszonyból származó jövedelem,
Táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
Nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
Gyermekek ellátásához, gondozásához
kapcsolódó ellátások:
GYES, GYED, CSP, árvaellátás
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított támogatás:
m. nélk. jár., rendsz. szoc. seg., kieg. csp.

7.

Egy hónapra jutó havi családi nettó jövedelem:

Ft/hó/család

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:

Ft/hó/fő

NYILATKOZAT
Alulírott,
(név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi
nyilatkozatot teszem:
Hozzájárulok, hogy adataimat a „Rászorulók Életének Segítése” Közalapítvány a Polgármesteri
Hivatal, valamint a Nyírségvíz Zrt. számítógépes adatbázisában nyilvántartsa/ellenőrizze.
Kijelentem, hogy amennyiben a kérelemben ellentmondó adatok szerepelnek, illetve a szükséges
igazolások hiányoznak, az azok megszüntetésére vonatkozó írásos hiánypótlási felkérésnek – annak
keltétől számított 30 napon belül – azért nem teszek eleget, mert a támogatás feltételei esetemben
nem állnak fenn, ezért nem kérem kérelmem elbírálását.
A „Rászorulók Életének Segítése” Közalapítvány a kérelmező és a vele életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozók adatait a hatályos
jogszabályok előírásainak, valamint az 1992. évi személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvény
előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli.

Nyíregyháza, 20...

hó

nap

A kérelmező aláírása
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