
 

 
 

KÉRELEM  

Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás  

megállapítására  

  

 

Személyi adatok:  

 

Kérelmező: 

Név:  ______________________________ 

Születési név:________________________ 

Szül.helye, ideje:_____________________ 

TAJ száma: _________________________ 

Anyja neve: _________________________ 

Állampolgársága:_____________________ 

Lakhelye: ___________________________ 

___________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________ 

___________________________________ 

Telefonszáma:________________________ 

E-mail címe   :________________________ 

Családi állapota: ______________________ 

 

 

 

 

Házastárs / élettárs: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: _________________________________________ 

 

 

Kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok  (20 évesnél fiatalabb önálló 

keresettel nem rendelkező, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai 

tanulmányokat folytató, valamint korhatára tekintett nélkül tartósan beteg, fogyatékos vérszerinti, 

örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek adatainak felsorolása):  

 

Név Születési hely,  

év, hó, nap. 

Anyja neve TAJ száma 

    

    

    

    

    

 



 

Jövedelemi adatok 

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik a havi 

jövedelme, forintban: 

A jövedelem típusa Kérelmező 
havi jövedelme 

(forint) 

Házastárs 

(élettárs) 
havi jövedelme 

(forint) 

 

Gyermekek 
havi jövedelme (forint) 

 Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

      

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

      

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      

 Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

 Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

 Egyéb jövedelem  

 

     

 Összes jövedelem  

 

     

 

A kérelmező/élettársa 

 fogyatékossági támogatásban részesül:    igen   - nem 

 magasabb összegű családi pótlékban részesül:  igen    -  nem 

 kiskorú gyermek(ek)re tekintettel részére  

magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak:  igen   - nem  

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen:   (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

                                            lakóhelyemen élek        -           tartózkodási helyemen élek 

 

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

Alulírott kijelentem, hogy: (megfelelő rész jelölése szükséges) 

 □    egészségkárosodásom mértéke legalább 30%-os, de nem éri el az 50%-ot, vagy 

             munkaképesség csökkenésemnek mértéke  legalább 40 %-os, és a munkaképesség 

csökkenésem mértéke nem éri el a 67 %-ot, és rendszeres pénzellátásban nem részesülök. 

             (orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény csatolása szükséges), 

□  gyermeket várok, és terhességem 12. hetét betöltöttem,  

      (terhesgondozási könyv másolatának csatolása szükséges), 

  □   - pszichiátriai vagy szenvedélybetegségem miatt rendszeres orvosi kezelés alatt állok. 

            (kezelést végző szakorvos által kiadott igazolás csatolása szükséges) 

 

Alulírott vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést:        

                                                                                                    

                                                            igen      -       nem 

 



Vagyonnyilatkozat 

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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni 

értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni 

értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m
2

, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

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

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni 

értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: 

...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m
2

, 



- tulajdoni hányad: ..........................., 

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

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni 

értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben 

tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben 

tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 

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

hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

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

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

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

hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési 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 fizetési számlán kezelt 

összeg tekintetében. 

 

 

 

Megjegyzés: 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, 

valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, 

illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 

a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország 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 gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

 

 

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

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a 

NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

 

Hozzájárulok a kérelemben és a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 
 

Budapest, ……. év …………………….. hó ……. nap   

 

 

 

……………………. ……………………………………. 

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása 

 
 

 

 

 

 

Csatolandó mellékletek: 

 

 

- állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítvány, 

 

- házastársa/élettársa kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolása, 

 

- járási hivatal igazolása, hogy aktív korúak ellátásában nem részesül, 

 

- jogosultság megállapításához szükséges igazolás, 

 

- gyermektartásdíj igazolása. 

 

 

 

 

 

 


