
 

 

KÉRELEM  

 

Ferencvárosi rendkívüli támogatás  megállapítására  
 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: .......................................................................................................................................................... 

Születési neve: ........................................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................................... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................................... 

Lakóhely: ................................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................................... 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………………… 

Családi állapota:…………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám: ...................................................................................................... 
 

2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok* 

A kérelmező családi körülménye: 

2.1.  egyedülálló /hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,  ha élettársa van/ 

2.2.  házastársával/élettársával él együtt 

3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

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

Közeli hozzátartozó neve  

(születési neve) 

     Családi kapcsolat  

     Megnevezése 
Születési helye, év, hónap, nap TAJ szám 

    

    

    

    

 Ebben a táblázaban 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. 

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       
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5. Milyen célra kéri a támogatást?*
 
 

 

 

a) A családot ért elemi kár 

b) A családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él, 

c) A kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási intézetből 

szabadult, 

d) A család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, 

e)  Az előre nem tervezett, váratlan kiadás,  

f) Egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése, helyreállítása 

érdekében szükséges szolgáltatás igénybevételére, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 30 %-át meghaladja, 

g) Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,  

h)  A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítésére,  

i) A gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítésgre szorul, 

j) A családban történt haláleset, 

k) Gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével 

kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt 

szolgáltatások, ellátások igénybevételére, 

l) A családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik, 

m) -járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került. 
 

A kérelem rövid indokolása, hogy milyen célra kéri a támogatást: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

A családban történt halálesetre tekintettel: 

1. Az elhalálozás napja:……………………, a temetés napja:………………………. 

2. Temetés típusa:  szórásos     –  urnakiadás  –  urnás  –  koporsós


 

3.  Hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül: igen  -  nem


 

6. Nyilatkozom, és a mellékelt irattal igazolom, hogy a családban élők közül……………………nevű  

személy        súlyos mozgáskorlátozott,
 
 

                          súlyos látás vagy halláskárosult,
 
 

                          munkaképesség-csökkenése a 100%-ot, illetve egészségkárosodása a 80%-ot eléri.
 
  

6.1. Alulírott kijelentem, hogy én/házastársam/élettársam
*

 alkalmi munkából származó jövedelemmel            

nem rendelkezem  - rendelkezem.
 

 
 

6.2. Alulírott kijelentem, hogy az én/házastársam/élettársam


 alkalmi munkavégzésből származó jövedelem 

összege – a kérelem beadását megelőző 12 hónap havi átlag alapján  _______________________Ft./hó. 
 

7. Alulírott kijelentem, hogy gyermekemet egyedül nevelem, apa/anya ……………………………….. nevű 

gyermekem után ………………………. Ft összegű tartásdíjat fizet. 
 

7.1. Alulírott kijelentem, hogy gyermekemet egyedül nevelem, apa/anya ……………………………. nevű 

gyermekem után tartásdíjat nem fizet. 

8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek 


 

8.1. Kijelentem. hogy a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az 

enyémmel megegyező lakcímen élnek. 

 

 



 

 
9. Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: 

*
  

 

Pénzintézet neve:_________________________________________________  

Számlaszáma:___________________________________________________ 

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

valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 

11. 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 

 

* A megfelelő részt „X” jellel lássa el! 

** Megfelelő rész aláhúzandó 
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Mellékletek:  

- jövedelemigazolás (kérelmet megelőző havi nettó igazolás) 

- Bankszámlakivonat másolat 

- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás,  

- a kérelmező gyógyszerköltségéről gyógyszertári igazolás,   

- kórházi zárójelentés,  

- büntetés-végrehajtási intézet igazolása   

- fűtés költségeiről távhő, illetve gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató, egyéb esetben 

tüzelőanyagforgalmazó által kiállított igazolás, illetve számla,   

- amennyiben munkahellyel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Szervek igazolása az 

együttműködésről, 

- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás ( pl: családi pótlék, 

árvaellátás, gyermektartásdíj), 

- az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását, 

- a táv- vagy gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolását, vagy számláját, egyéb fűtési módozat 

esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló számla, 

- a halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben a haláleset nem Budapest IX. kerületében történt, 

- a születési anyakönyvi kivonat, 

- a gyámhivatali határozat, 

- az iskolalátogatási igazolás a tanulói jogviszonyról, 

- az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát, 

- a bölcsődei elhelyezést igazoló, a bölcsőde által kiadott igazolást és számlát, 

- a várandósságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet, 

- az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat, illetve az 

egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által kiállított 

igazolást,  

- a temetés költségeiről szóló számlák eredeti példánya. 

 

Vagyon (az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint): 

ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá 

pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek 

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft), vagy 

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 

(2.280.000,-Ft) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 

feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 

lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGYONNYILATKOZAT 



 

 
 

I. A kérelmező személyes adatai 
 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………….. 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 

................... út/utca.................... hsz. 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 .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: 

...................., a szerzés ideje: ................ év  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

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 .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ................, a 

szerzés ideje: ................ év    

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

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

város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., 

a szerzés ideje: ................ év         

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 'a) személygépkocsi: .................................... típus .................. rendszám a szerzés ideje: ............ 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft       b) tehergépjármű, autóbusz: ................................. típus 

.................. rendszám        a szerzés ideje:..............................  

Becsült forgalmi érték:** .................. Ft 

III. Nyilatkozatok 

 

1.) Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy 

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy 

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

Pénzforgalmi szolgáltató neve:     ……………………………………………………………. 

pénzforgalmi számla száma:          …………………………………………………………… 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg:   ……………………………………………………….. 

 

2.) Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm 

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy 
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b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

     Pénzforgalmi szolgáltató neve:     …………………………………………………………… 

     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………… 

     pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ………………………………………………………..      

 

3.    Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása 

érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében. 

 

4.    Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 

szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

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

aláírás 

 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja 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. 

 

Kitöltési útmutató 
 

Vagyon (az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint): 

 ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, 

amelynek 

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft), vagy 

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 

(2.280.000,-Ft) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 

feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 

lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjármű. 

Jövedelem típusai: 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 

honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses 

szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 

folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 

származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 

mellékszolgáltatást. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres 

szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, 

rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 



 

 
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési 

támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 

keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 

szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 

feltüntetésre. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez 

mellékelni szükséges. 

 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a rendkívüli települési támogatás, a 

lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalozó személyek részére nyújtott települési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében 

nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők 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, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített 

foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi 

segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott 

támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. 

 

 


