
Érkezett:_____________  

Átvevő:______________  

Ügyintéző:___________  

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
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 : _______________________________________ 

Elhunyt személy neve: ________________________________________________________________ 

 
Kijelentem, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesültem/nem 

részesültem.
 * 

(
*
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. önmaga, illetve családja létfenntartása veszélyeztetettsége okán, vagy 

B. alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás úgy mint 

a) lakhatást veszélyeztető elemi kár elszenvedése okán, vagy 

b) elhunyt személy eltemettetése kapcsán keletkezett kiadás okán, vagy 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása okán, vagy 

d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás okán, vagy 

e) nevelésbe vett gyermek családjába való visszakerülése okán, vagy 

C. gyermeke hátrányos helyzete miatti anyagi segítségre szorulás okán. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

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

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

önkormányzati segélyt kérelmező aláírása 

                                                           
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! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A II.A) jogcím esetén a SZÉNA Egyesület a Családokért társadalmi szervezet képviselője 

által töltendő ki. (A megfelelő töltendő ki!) 
 

 

Igazolom, hogy ……………………………………………….. (név+személyi adatok) kérelmezőt a(z) 

…………………………………………………………………………………. (civil szervezet neve + címe) a mai 

napon …………………………………. természetbeni vagy pénzbeli támogatásban részesítette. 

 

Igazolom, hogy ……………………………………………….. (név+személyi adatok) kérelmezőt a(z) 

…………………………………………….. ok miatt természetbeni vagy pénzbeli támogatásban részesíteni nem 

tudja. 

 

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

 

 

 P.H. 

 

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

a civil szervezet képviselőjének aláírása 

 



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. 



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: munkáltató hivatalos igazolását keresőtevékenység megszűnéséről és az állami foglalkoztatási szerv 

hatósági bizonyítványát együttműködéséről, valamint folyósított álláskeresési ellátása összegéről, 

 II.B.a) esetében: hitelt érdemlő igazolást lakhatást veszélyeztető elemi kár keletkezésének időpontjáról (tűzoltóság, 

rendőrség, biztosító stb. által kiadott hivatalos igazolás), valamint a családsegítés nyújtásának ellátásáért felelős 

intézmény igényjogosultságot megalapozó támogató javaslatát, illetve írásbeli szakmai véleményét, 

 II.B.b) esetében: a temetési számlát eredetben és a kérelmező és a vele közös háztartásban élő tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos kiskorú egészségi állapotára vonatkozó igazolást. (Az eredeti temetési számla a döntéssel 

egyidejűleg visszaküldésre kerül!), 

 II.B.c) esetében: azon állapot/tény/körülmény hivatalos igazolása, amely veszélyezteti a gyermek egészséges 

megszületését, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának ellátásáért felelős intézmény igényjogosultságot 

megalapozó támogató javaslatát, illetve írásbeli szakmai véleményét, 

 II.B.d) esetében: gyermekotthon (gyermekintézmény) hivatalos igazolását arról, hogy gyermekét/gyermekeit látogatja, 

vele/velük folyamatosan kapcsolatot tart, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának ellátásáért felelős 

intézmény igényjogosultságot megalapozó támogató javaslatát, illetve írásbeli szakmai véleményét, 

 II.B.e) esetében: a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény igazolását/nyilatkozatát a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséért tett tevékeny részvételről, anyagi kiadás szükségességéről, valamint a gyermekjóléti 

szolgáltatás nyújtásának ellátásáért felelős intézmény igényjogosultságot megalapozó támogató javaslatát, illetve 

írásbeli szakmai véleményét, 

 II.C) esetében: a gyermekek átmeneti gondozása nyújtásának ellátásáért felelős intézmény igényjogosultságot 

megalapozó támogató javaslatát. 
 


