
KÉRELEM 

átmeneti segély megállapításához 

 

 

Alulírott ………………………………………  (név) ………………………………… (leánykori név) 

azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre  

 

 egyszeri átmeneti segélyt 

 

megállapítani szíveskedjenek. 

 

A jogosultság megállapítása esetén kérem, hogy a segélyt 

 

 természetben nyújtsák. 

 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………... 

 

A kérelem indoklása: 

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

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

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

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

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

 

Előadom, hogy ebben az évben: 

 átmeneti segélyben nem részesültem 

 …………… alkalommal részesültem átmeneti segélyben. 

 

 

Kelt: Sényő, ………… év …………………hó ……….nap  

 

 

……….………………………. 

     aláírás 

 

 

 



Nyilatkozat 

a személyi adatokról 

 

A támogatást kérő 

 

 neve:………………………………………………………………………………………………. 

 lakcíme:…………………………………………………………………………………………… 

 tartózkodási helye:……………………………………………………………………………….. 

 születési helye, ideje:……………………………………………………………………………. 

 anyja neve:………………………………………………………………………………………... 

 TAJ száma:……………………………………………………………………………………….. 

 Bankszámla szám:………………………………………………………………………………... 

 

A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös 

háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető 

közeli hozzátartozók adatai: 

 Név  Születési hely, 

idő 

Anyja neve TAJ szám 

Házastárs/élettárs     

Egyéb rokon 

(akinek eltartásáról 

gondoskodik) 

    

Gyermekei*     

     

     

     

     

 

 

* A 20 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, 
továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartós beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd 
vagy más fogyatékos gyermek. 



Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek 
típusai 

A kérelmező jövedelme 

A 
kérelmezőv

el közös 
háztartásb

an élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 
Összesen 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyból 
származó jövedelem 
és táppénz 

      

Társas és egyéni 
vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből 
származó jövedelem 

      

Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások  

      

Önkormányzat és 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátás, rendszeres 
szociális segély 

      

Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

Egyéb (különösen: 
kapott tartás, 
ösztöndíj, értékpapír 
jövedelem 

      

Összes bruttó 
jövedelem 

      

Személyi 
jövedelemadó vagy 
előleg összege 

      

Egészségbiztosítási 
és nyugdíj-járulék 
összege 

      

 Munkavállalói járulék 
összege 

      

A család összes nettó 
jövedelme  

      

A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj 
összege) 

      

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………………….Ft/hó 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: Sényő, ………… év …………………hó ……….nap  

……….………………………. 

     aláírás 


