
 

 

KÉRELEM  

 

65+ támogatás megállapítására  

 
 

 

 

1. Személyi adatok:  

Kérelmező: 

Név:  ______________________________ 

Születési név:________________________ 

Szül.helye:___________________________ 

Szül.ideje: _____év___________hó___nap 

TAJ száma: _________________________ 

Anyja neve: _________________________ 

Állampolgársága:_____________________ 

Lakhelye: ___________________________ 

___________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________ 

 ___________________________________ 

Telefonszáma:________________________ 

E-mail cím    :________________________ 

Családi állapota: ______________________ 

Jövedelme: ____________________Ft / hó 

 

 

Házastárs / élettárs: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_____    év___________________hó___nap  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

______________________________Ft / hó 

 

2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok* 

A kérelmező családi körülménye: 

 egyedülálló /hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,  

             ha élettársa van/ 

 házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

 

Ebben a táblázatban kell feltüntetni, ha 

– a húszévesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem 

rendelkezik, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

–  életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, 

amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzőn is fennállt. 

 

 

 

 

 

 



Közeli hozzátartozó neve  

(születési neve) 

Családi kapcsolat 

Megnevezése 

Születési helye, 

év, hónap, nap 
TAJ szám 

    

    

    

    

    

 

4. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

 

A jövedelem típusa Kérelmező       A családban élő közeli hozzátartozók 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 
      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
 

 
     

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított ellátások 
       

6. Egyéb jövedelem 
 

 
     

7. Összes jövedelem 
 

 
     

5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási 

helyemen élek  

6. Kijelentem, hogy a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek 

életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek. 

7. Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: 
*  

 

 

Pénzintézet neve:_________________________________________________  

Számlaszáma:     _________________________________________________ 

8. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-7. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Adataim statisztikai célú felhasználásához, kezeléséhez az igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához hozzájárulok. 

 

Budapest, _____év ____________hó ____nap 

 

 

___________________________    

      kérelmező aláírása                 

 

 

 



* Kérem aláhúzással jelölni. 

** Kérem a megfelelő részt X jellel lássa el. 

 

Melléklet: 

- jövedelemigazolás(ok) 

- kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági bizonyítvány másolata 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

A polgármester évente egyszeri támogatást állapít meg kérelemre a Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó a tárgyévben 65. 

életévét betöltő, illetve annál idősebb személyeknek, amennyiben a kérelmező családjának jövedelme 

a nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg.  

 

A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg 

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 

- kérelmező és családtagjainak lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, 

 

1. jövedelemnyilatkozat,  

2. jövedelemigazolás(ok): 

- a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelme (nyugdíjszelvény, munkáltató által kiadott igazolás, járási hivatal 

által megállapított támogatás) 

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve a vállalkozásból származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap 

alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga,  

3. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított 

nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra folyósított nyugellátásról 

nyugdíjszelvény vagy számlakivonat, 

4. őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt 

adóévről kiállított igazolás, a le nem zárt adóévről az őstermelő nyilatkozata, 

5. vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott 

igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó 

nyilatkozata, 

6. kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai vagyoni helyzetére vonatkozó 

nyilatkozat; 

 

 


