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Kossuth Lajos utca 2.

KÉRELEM
VESZÉLYHELYZETI PÉNZBELI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. Személyi adatok:
1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok:
Neve:………….………………………………………………………………………………..……..….
Születési neve:…………………………………………………………………………………………...
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………..
Szül. hely,év, hó nap:………………………………………………………………...………………….
Lakóhely:……………………………………..……………...……………………….…………………
Tartózkodási hely:…………………………………………………..………..………………………....
Értesítési/utalási cím:…………………………………………………………………………..……….
TAJ száma:.……………………………………………………………………………………………...
Állampolgársága:……………………………………………………………….………………..……..
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….…..…..
Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám (a támogatás folyósítása elődlegesen
folyószámlára történik):
……………………………………………………..……………………………………………………..
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó).
2. A kérelmező családi állapota:
 egyedül élő
 hajadon /nőtlen
 elvált
 házastársártól külön él
 özvegy
 házastársával / élettársával él együtt

3.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.
4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve:……….………………………………………………………………………………………….….
Születési neve:…………………………………………………………………………………………....
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………..….
Szül. hely,év, hó nap:………………………………………………………………...………………..…
Lakóhely:……………………………………..……………...…………………….………………….…
Tartózkodási hely:…………………………………………………..………..………………………...
TAJ száma:.………………………………………………………………………………………..…...
5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: …….…… fő
6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A

B

C

D

E

F

Név (ha eltérő
születési neve is)

Anyja
neve

Születési
helye, ideje
(év, hó, nap)

TAJ
száma

18. életévét
betöltött személy
esetén azon
oktatási
intézmény
megnevezése,
ahol tanul

Megjegyzés*

*Ebben az oszlopban kell feltüntetni.
Ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási
díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak, vagy ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár
oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy ha életkortól függetlenül a tartós
betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.

II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint házastársa/élettársa és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme
forintban:
A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező havi
jövedelme

Házastársa
(élettársa) havi
jövedelme

Gyermekek havi
jövedelme

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:
Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás
és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat,
járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

III. A kérelem indokolása:
………………………………………………………………………………….….……………………
………………............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
IV. Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ................................................

................................................

……….................................................

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának aláírása

A kérelemhez minden esetben csatolni kell:
Kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyát.
A kérelmezővel egy családban élők jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát:
a) a koronavírus miatti tartós jövedelem kiesést, a munkaviszony megszűnését, vagy a fizetés nélküli
állomány fennállását hivatalos munkáltatói igazolással kell igazolni.
b) kereső családtagok esetén munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
kereseti igazolás vagy munkabér jegyzék, vagy nyilatkozat,
c) vállalkozó vagy őstermelő esetén a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
d) munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Kirendeltség megállapító határozat és az utolsó havi ellátás
összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, vagy nyilatkozat
e) gyermekgondozási támogatások, családi pótlék esetén az utolsó havi szelvény vagy
bankszámlakivonat, vagy nyilatkozat
f) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző
havi igazolószelvény vagy bankszámlakivonat és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megküldött éves
igazolás, vagy nyilatkozat,
g) házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve a gyermektartásdíj esetén a megállapító bírósági
végzés, gyermektartásról a szülők egyezsége esetén a Gyámhivatal igazolása, vagy nyilatkozat
h) egyéb jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat.
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
Egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Egyedülálló az a személy, aki hajadon,
nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor
tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

