Kérelem
a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához
I. A kérelmezı tölti ki
A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelı választ X-szel kell jelölni.
1. A kérelmezı személyes adatai
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………....……...
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Születési helye: …………………………………………………………………………………
Lakcíme: _ _ _ _irányítószám …................................................................................. település
..................................…............... utca/út/tér ......... házszám ..... lépcsıház ........... emelet, ajtó.
A támogatás folyósítását
postai úton az alábbi címre
bankszámlára történı utalással
kérem.
_ _ _ _ irányítószám …............................................................................................... település
..................................................... utca/út/tér ......... ház szám ..... lépcsıház .......... emelet, ajtó.
Számlavezetı bank megnevezése: ..............................................................…….........................
Folyószámla szám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
(Csak akkor kell megadni, ha a támogatást folyószámlára utalással kéri.)
2. A kérelmezı és a vele egy családban élı személyek adatai és jövedelme
A táblázatban fel kell tüntetni a kérelmezıt és azokat a családtagokat, akik a kérelmezıvel
közös bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A jövedelemre
vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell kitölteni, akik jövedelemmel
rendelkeznek. A táblázat rá vonatkozó sorát – a beírt adatok valódiságának igazolására –
minden nagykorú személynek aláírásával kell ellátnia; kiskorú, illetve cselekvıképtelen
személyek esetén a szülı, a gyám, illetve a gondnok aláírása szükséges.
Rokoni kapcsolata
Születési idı
(év, hó, nap)
Név

Társadalombiztosítási Havi nettó jövedelem
Azonosító Jel (TAJ)
(Ft)
Aláírás

a kérelmezıvel

____ __ __

_________

____ __ __

_________

____ __ __

_________

____ __ __

_________

____ __ __

_________

____ __ __

_________
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3. Nyilatkozom, hogy
– nyugellátásban nem részesülök,
– a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti
támogatásban sem én, sem a családom velem együttélı tagja nem részesült.
4. Milyen elıre nem látható, a mindennapi szokásos életvitel fenntartását súlyosan
veszélyeztetı, elsısorban a válsághoz kapcsolható esemény miatt kéri a támogatást?
A munkahely 2008. szeptember 30-a után történı elvesztése
Korábbi munkahely megnevezése: ..................……........................................................
Munkahely elvesztésének idıpontja: ...............……........................................................
20%-os mértéket elérı jövedelemcsökkenés (a 2008. szeptember havi jövedelemhez képest)
A jövedelem csökkenés mértéke (százalékban): .............................................................
A jövedelem csökkenés idıpontja: ..............................................................................…
Egészségi állapot: .....................................................….....................................................…..
A lakáscélú kölcsön havi törlesztırészletének 20%-os mértéket elérı emelkedése
(annak 2008. szeptember havi összegéhez képest)
A törlesztırészlet emelkedésének mértéke (százalékban): ...........................................….
Egyéb ok: ................................................................................................................…...........
5. Nyilatkozatok
– hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak az eljárás során történı felhasználásához.
– büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: _ _ _ _ .év ____________ hó _ _. nap
.......................................................
a kérelmezı aláírása
II. A jegyzı tölti ki
Igazolom, hogy a kérelmezı személy
– a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel.
– átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelızı
90 napon belül jogerısen elutasították / nem utasították el*
A kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdemlı ok: fennáll/nem áll fenn*
Dátum: _ _ _ _ .év ____________ hó _ _ .nap
........................................................
a jegyzı aláírása
* A megfelelı aláhúzandó.
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I.
A kérelmezı személyes adatai
Lakcím: az a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, amely szerint illetékes jegyzıhöz a
kérelmezı a kérelmet benyújtja.
II.
A kérelmezı és a vele egy családban élı személyek adatai és jövedelme
A táblázatban fel kell tüntetni a kérelmezıt, valamint a kérelmezıvel egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezı házastársat, élettársat és
gyermeket.
Gyermek:
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, vérszerinti,
örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,
– a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt
gyermek,
– a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt
gyermek,
– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott,
belföldrıl vagy külföldrıl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a
bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Havi nettó jövedelem alatt a kérelem benyújtását megelızı hónapban szerzett nettó
jövedelmet kell érteni.
A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési
kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minısül a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magánnyugíj-pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal,
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy
a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel.
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Jellemzı jövedelemtípusok:
Keresıtevékenységbıl származó jövedelemnek minısül minden olyan bevétel, amely
munkavégzésbıl származik, például munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó
jövedelem.
A gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó ellátások: terhességi-gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi
pótlék, gyermektartás díj. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások:
öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, özvegyi és szülıi
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj, a
korengedményes nyugdíj, egyes mővészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a
szolgálati nyugdíj, elınyugdíj, a mezıgazdasági szövetkezeti járadék, a mezıgazdasági
szakszövetkezeti járadék és a mezıgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegő járadéka;
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért pótlék, házastársi
pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti pénzellátások.
A települési önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
különösen az idıskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem különösen: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelıszülıi díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés, tıkejövedelem, valamint ingatlan eladásából vagy
bérbeadásából származó jövedelem stb.
Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési
támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott
tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minısül
jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából,
közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
III. Nyilatkozat a jogosultsági feltételekrıl
Nyugellátás: öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,
rehabilitációs járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülıi nyugdíj, baleseti hozzátartozói
nyugellátások, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes mővészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíja, szolgálati nyugdíj, elınyugdíj, mezıgazdasági szövetkezeti
járadék, mezıgazdasági szakszövetkezeti járadék, és a mezıgazdasági szakszövetkezeti tagok
növelt összegő járadéka.

–
–

IV. A kérelemhez csatolandó iratok
A jövedelem összegének igazolására alkalmas irat vagy annak másolata,
lakáscélú kölcsön havi törlesztırészletének emelkedése esetén az ezt igazoló iratok.
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