
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁS PÁLYÁZAT 2020 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
(Kérjük az összes pályázati dokumentumot nyomtatott NAGYBETŰKKEL, kék tollal kitölteni!) 

Leadási határidő: 2020. november. 16. 

 

Internet-használat támogatásra jogosult az a nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki 

internet előfizetéssel rendelkezik és a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

75.000,- (hetvenötezer) forintot és 

a) a háztartásban legalább két fő kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

nyírbátori állandó lakóhelyű személy él, vagy 

b) egyedül él a háztartásban és a 60. életévét betöltötte, vagy 

c) legalább egy - az a) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - gyermekét egyedül neveli. 
 

Egy háztartásban csak egy előfizetés után igényelhető támogatás! 

 
A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK 

Pályázó neve  

  

Születési név  

  

Anyja születési neve  

  

TAJ szám    -    -    

  Születési idő     .   .   

  

Mobiltelefonszám 0 6 /   -        

  E-mai cím (ha van)  

 
A PÁLYÁZÓ HÁZTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK 

(Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye) 
 

Irányítószám             Település   
 

Közterület neve  
 

Közterület típusa utca  tér  házszám  épület  lépcsőház  emelet  ajtó  

 

A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a háztartásban legalább 
két fő kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
nyírbátori állandó lakóhelyű személy él. 

 

A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy egyedül élek a 

háztartásban és a 60. életévét betöltöttem. 

 

A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy legalább egy kiskorú 
vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nyírbátori állandó  
lakóhelyű gyermekemet  egyedül nevelem. 

 

igen  nem  

igen  nem  

igen  nem  
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AZ EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK JÖVEDELMÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT 

(Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye) 
 

A pályázóval egy háztartásban élők száma, beleértve a pályázót is   

  

Az egy főre eső havi jövedelem összege (az ügyintéző tölti ki!)  Ft 

 

A pályázóra vonatkozó jövedelmi adatok: (a pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelme szükséges!) 

Önálló jövedelemmel rendelkezik: igen  nem  Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása 

  

 

Munkaviszonyból származó  Ft Vállalkozói jellegű  Ft 

  

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások  Ft Gyermekgondozási támogatások  Ft 

  

Járási hivatal által folyósított   Ft 
Egyéb (megnevezés) 

 Ft 

 

A pályázóval egy háztartásban élők és azok jövedelme: 

1. név  

  

Születési dátum     .   .   Anyja neve  

 

Önálló jövedelemmel rendelkezik: igen  nem  Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása 

  

 

Munkaviszonyból származó  Ft Vállalkozói jellegű  Ft 

  

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások  Ft Gyermekgondozási támogatások  Ft 

  

Járási hivatal által folyósított   Ft 
Egyéb (megnevezés) 

 Ft 

 

2. név  

  

Születési dátum     .   .   Anyja neve  

 

Önálló jövedelemmel rendelkezik: igen  nem  Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása 

  

 

Munkaviszonyból származó  Ft Vállalkozói jellegű  Ft 

  

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások  Ft Gyermekgondozási támogatások  Ft 

  

Járási hivatal által folyósított   Ft 
Egyéb (megnevezés) 

 Ft 
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A pályázóval egy háztartásban élők és azok jövedelme: 

 

3. név  

  

Születési dátum     .   .   Anyja neve  

 

Önálló jövedelemmel rendelkezik: igen  nem  Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása 

  

 

Munkaviszonyból származó  Ft Vállalkozói jellegű  Ft 

  

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások  Ft Gyermekgondozási támogatások  Ft 

  

Járási hivatal által folyósított   Ft 
Egyéb (megnevezés) 

 Ft 

 

 

4. név  

  

Születési dátum     .   .   Anyja neve  

 

Önálló jövedelemmel rendelkezik: igen  nem  Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása 

  

 

Munkaviszonyból származó  Ft Vállalkozói jellegű  Ft 

  

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások  Ft Gyermekgondozási támogatások  Ft 

  

Járási hivatal által folyósított   Ft 
Egyéb (megnevezés) 

 Ft 

 

 

5. név  

  

Születési dátum     .   .   Anyja neve  

 

Önálló jövedelemmel rendelkezik: igen  nem  Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása 

  

 

Munkaviszonyból származó  Ft Vállalkozói jellegű  Ft 

  

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások  Ft Gyermekgondozási támogatások  Ft 

  

Járási hivatal által folyósított   Ft 
Egyéb (megnevezés): 

 Ft 

 

Amennyiben a háztartásban 6 főnél többen vannak, pótlapot kell igényelni, vagy ezt az oldalt annyi 

példányban kell kinyomtatni, amennyire szükség van! 
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A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB NYILATKOZATOK 

 

Az internetszolgáltató neve  

  

Címe  

  

A megfizetett szolgáltatási díjat igazoló bizonylatok száma  db 

 

A támogatás kifizetését postai úton  bankszámlára utalással  kérem. 

Csak az egyik módot lehet választani! 

 

Kizárólag postai utalás esetén kell kitölteni! 

Irányítószám             Település   
 

Közterület neve  
 

Közterület típusa utca  tér  házszám  épület  lépcsőház  emelet  ajtó  

 

 

Kizárólag bankszámlára utalás esetén kell kitölteni! 

Számlavezető bank neve  

  

Számlaszám  -  -  

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a pályázatból történő kizárást vonja maga után. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a pályázati eljárás során történő felhasználásához. 
 

 

 ______________________________   ______________________________ 

 Dátum Aláírás 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 Szolgáltatói szerződés másolata 

 A 2019. 10. 01. és 2020. 09. 30. közötti időszakban a szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetett csekkek másolata (átutalás 

esetén az átutalás tényének hitelt érdemlő igazolása) 

 Lakcímkártyák másolata 

 Jövedelemigazolás(ok) 

 Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása 

 Bankszámlaszám (ha bankszámlára kéri a támogatást) 


