
Érkezett:_____________  

Átvevő:______________  

Ügyintéző:___________  

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 

SZOCIÁLIS VÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

I. Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: _____________________________________ 

Születési hely:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:______________________________ kérelmező családi állapota:__________________________ 

Kérelmező állampolgársága: ___________________ bevándorolt / letelepedett / oltalmazott / menekült
*
   (

*
a megfelelő aláhúzandó) 

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ____________________________________________ 

Lakóhely:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye és bejelentkezés időpontja: _________________________________________________________ 

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

Telefon (nem kötelező megadni):_____________________  E-mail : _______________________________________ 

Kijelentem, hogy keresőtevékenységet     folytatok    /    nem folytatok
*
        (*a megfelelő aláhúzandó) 

 

 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együttélő családtagokról 
 

 
Neve és születési 

neve 

Születési helye, 

ideje 
Anyja neve Állampolgársága 

Társadalombizto-

sítási Azonosító 

Jele (TAJ) 

Kérelmező 

 
       

Házastárs/ 

Bejegyzett 

élettárs
1
 /Élettárs

2
 

       

Gyermekei 

 
       

 

 
       

 

 
       

      

      

 
II. Az alábbi jogcímen kérem a támogatás megállapítását (csak egy jogcím jelölhető meg!)

3
 

 

a) lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék, vagy hajléktalan szállás díjhátralék, 

 vagy tüzelőanyag-költség hozzájárulás vagy 

b) gyógyszerköltség kifizetéséhez történő hozzájárulás, vagy 

c) munkaerő-piaci integráció, reintegráció elősegítése, vagy 

d) szennyvízcsatorna építésében érdekelt támogatása, vagy 

e) a gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező többletkiadás hozzájárulásaként, vagy 

f) mindennapi életvitel önállóságának megőrzéséhez nyújtott hozzájárulás (elektromoped vásárlás támogatása) vagy 

g) szenvedélybetegek intézményi ellátás eléréséhez kapcsolódó közösségi közlekedés igénybevételéhez 

 szükséges utazási költség támogatása. 

 

                                                           
1 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében. 
2 A Ptk. 685/A. §-a értelmében. 
3 A megfelelő támogatás jogcíme aláhúzással vagy betűjelének karikázásával jelölendő! 



 
 

Jövedelmi adatok 

 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(bejegyzett 

élettárs/élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem 

és táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó jövedelem 

    

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 

ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, balettművészeti életjáradék, 

átmeneti bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

    

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások [különösen: 

gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermekgondozási segély (GYES), 

gyermeknevelési támogatás (GYET), 

családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás] 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból/bérbeadásból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

    

7. A család összes nettó jövedelme  

 

    

8. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 

összege) 

    

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának 

igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem 

munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) 

igazolását. 

 

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



Vagyonnyilatkozat 

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak vagyona 

I. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: …………………….................. 

város/község ......................................... út/utca.................... házszám. Alapterülete: ........... m
2
, 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.................... házszám. Alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: 

..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:
*
 .......................................... Ft. 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó) 

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.................... házszám. Alapterülete: 

........... m
2
, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:

*
 

.......................................... Ft. 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó) 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ............................................................. címe: 

…………………….................. város/község ......................................... út/utca.................... házszám. Alapterülete: 

........... m
2
, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:

*
 

.......................................... Ft. 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó) 

II. Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ................................................. típus, ……….................. rendszám, a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:
**

 .......................................... Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő 

aláhúzandó) 

b) tehergépjármű, autóbusz: ........................................... típus, ………............ rendszám, a szerzés ideje: ................ év. 

(Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) 

Becsült forgalmi érték:
**

 .......................................... Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő 

aláhúzandó) 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak 
abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

 

Székesfehérvár, ….......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

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

 a szociális védelmi támogatást kérelmező aláírása 

  
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy a vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett 

vagyon nem a Magyar Köztársaság 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. 



 

 

Tájékoztató: 

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- személyazonosításra alkalmas okiratot, lakcímkártyát,  

- amennyiben az iratokat másolatban csatolja, azok eredeti példányát, 

- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt. 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 nem tanköteles korú gyermekek érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, a tagozat (nappali/esti/levelező) 

megjelölésével,  

 árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, és az ellátás kérelem benyújtását megelőző havi 

összegének igazolását (postai átvételi elismervény/bankszámla kivonata), 

 a gyermekelhelyezés, valamint a gyámrendelés, gondnokrendelés tárgyában hozott bírósági, illetőleg gyámhatósági 

döntést, jegyzőkönyvet, 

 egyedülálló (gyermekét egyedül nevelő) szülő esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, 

 a gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot és/vagy igazolást/nyilatkozatot a kézhez kapott tartásdíj 

összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónap vonatkozásában, 

 amennyiben a kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozók albérletben élnek, az albérleti szerződés másolatát; 

szívességi lakáshasználat esetén a kérelmezővel a Ptk. 685. § b) pontja alapján hozzátartozói viszonyban lévő 

tulajdonos nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról; megosztott lakás esetén bírói ítéletet, 

 a kérelmező és a vele közös háztartásában élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását az alábbiak szerint: 

- munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelméről, 

- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző év átlagáról szóló jövedelemről az 

adóhatóság által kiállított igazolást, továbbá nyilatkozatot a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó 

jövedelméből számított havi nettó átlagjövedelméről, 

- a gyermekgondozási díj kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított összegéről,  

- nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

(nyugdíjszelvény / bankszámlakivonat), illetve a kérelem benyújtásának éve január hónapjában a nyugdíjfolyósítási 

igazgatási szerv által megküldésre került „hosszú alakú” igazolást, 

- álláskereső családtag esetén a munkaügyi szerv hatósági bizonyítványát az elhelyezkedés érdekében a kérelem 

benyújtását megelőző legalább 1 havi együttműködéséről, valamint hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó álláskeresési ellátásának összegéről, 

- egyéb jövedelem (pl. bérbeadásból származó) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó igazolást, 

- jövedelmet terhelő levonás/letiltás jogcímére vonatkozó hivatalos, tételes igazolást. 

 

A kérelemhez mellékelni kell továbbá: 

 II.a) esetében: közüzemi szolgáltató hivatalos igazolását, amely tartalmazza a hátralék összegét és a 

hátralék/hátralékok keletkezésének időpontját havi bontásban, 

 II.b) esetében: háziorvos igazolását a havi rendszeres és akut gyógyszerek költségről a kérelem benyújtását megelőző 

hónap vonatkozásában, 

 II.c) esetében: a munkaügyi szerv hivatalos igazolását arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel a kérelem 

benyújtását megelőző két évben legalább egy év időtartamig együttműködött és a családsegítő szolgálat/a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan személyek szakosított ellátásának nyújtásáért felelős intézmény vezetője 

írásbeli támogató javaslatát, 

 II.d) esetében: a Fehérvári Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat Elnökének igazolását a 2014. évre 

megállapított teljes érdekeltségi befizetés összegéről, továbbá igazolás arról, hogy a teljes évre megállapított összeg 

befizetés határidőben megtörtént, 

 II.e) esetében: hivatalos készpénzfizetési számlát a gyermek nevére kiállítva iskoláztatással kapcsolatos eszközök 

vásárlásáról (kizárólag tankönyvek és taneszközök) és az iskola hivatalos igazolását arról, hogy a 

tankönyvek/taneszközök megvásárlását előírta, 

 II.f) esetében: az „elektromoped” megvásárlását igazoló készpénzfizetési számlát, 

 II.g) esetében: a szenvedélybeteg segítő szolgáltatás nyújtásának ellátásáért felelős intézmény igényjogosultságot 

megalapozó támogató javaslatát. 
 


