
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 

Hivatal 

Humánszolgáltató Iroda     

1076 Budapest, Garay utca 5.     

2021
Levélcím: 1073 Budapest, VII. Erzsébet krt. 6. 

     KÉRELEM 
JÖVEDELEMPÓTLÓ RENDSZERES TÁMOGATÁSHOZ  

I. Kérelmező és házastársa/élettársa személyes adatai és nyilatkozata

Kérelmező neve:…………………………………………………Születési neve:.………………………………………………….. 

Anyja neve:……………………………………………. ……………………TAJ száma:……………………………………………………… 

Születési helye és ideje:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bejelentett lakóhelye:……………………………………………………………………………………………….Tel.:………………………. 

Bejelentett tartózkodási helye:………………………………………………………………………. ………………Tel.:………………………. 

Tényleges tartózkodási helye:……………………………………………………………………….. ....................Tel.:……………………….. 

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

A kérelmező idegenrendészeti státusza  (nem magyar állampolgár esetén):…………………………………………………………. 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy □ menekült, oltalmazott, hontalan.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- családi állapotom egyedülálló      □  házastársammal/élettársammal élek együtt    □ 

- fogyatékossági támogatásban részesülök  □ nem részesülök  □ 

- életvitel szerűen a lakóhelyemen   □  tartózkodási helyemen élek    □ 

- keresőtevékenységet folytatok  □  nem folytatok   □ 

- GYES-ben, illetve GYET-ben  vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában:  részesülök  □   nem részesülök     □ 

- közoktatási, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok  □ nem folytatok     □

- Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ………………………………………………………………………… 

- A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: …………………………………………………….……………………………………………… 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastárs/élettárs 

Neve:…………………………………………………………………….   Születési neve:…………………..…………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………. ………………………….TAJ száma:………………………………………………….. 

Születési helye és ideje:…………………………………………..……………………………….……………………………………………….  

Bejelentett lakóhelye:………………………………………………………………...…………………………….Tel.:……….…………………. 

Bejelentett tartózkodási helye:……………………………………………………………………. …….……….Tel.:………………………….. 

Tényleges tartózkodási helye:…………………………………………………………………….. ...................Tel.:……………..…………….. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy   - életvitelszerűen a lakóhelyemen □  tartózkodási helyemen élek  □ 

- fogyatékossági támogatásban részesülök    □  nem részesülök □ 

A megfelelő választ a □-ba X-szel kell megjelölni. 

A kérelmezővel azonos lakcímen együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen: …………. fő 



 

 

II. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: 
 

 

Név 

Születési ideje 

(év, hó, nap) 

18. életévét betöltött személy  

esetében az oktatási intézmény  

megnevezése 

Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító jele 

 

 

Megjegyzés  

 

a) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A „Megjegyzés” oszlopban  kell feltüntetni  

 -  ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak;   

 -  ha  20 évnél fiatalabb gyermek már nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel nem rendelkezik; 

 -  életkortól függetlenül, a tartós betegség  vagy fogyatékosság fennállását, ha az a gyermek 25. életévének betöltése előtt már fennállt 

 
 

III. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele együtt élő gyermekeinek a havi jövedelme 

forintban: 

 

 

Jövedelem típusa 

Kérelmező 

jövedelme 

a) 

Kérelmező 

házas/élettár- 

sának  

jövedelme 

Kérelmezővel közös háztartásban élők gyermekek jövedelme 

b) c) d) e) 

 
összesen 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 

származó ebből: 

közfoglalkoztatásból származó  

       

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 

 származó 

       

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

 (GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)  

 
 

 

      

Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

 

       

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

 

       

Egyéb  

(ösztöndíj, alkalmi munkából, 
értékpapírból származó jövedelem, 

stb.) 

       

 

Összes jövedelem 

 

 
 

      

 
Figyelem! A III. táblázat kitöltésénél a családtagokat a II. táblázat betűjelei /a)-e)/szerint azonosítsa!  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

IV. Jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok 

Kérjük, hogy itt jelölje be, ha Ön 

A/    □  e g é s z s é g k á r o s o d o t t 

 Csatolja 

 □  a) a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását az egészségi 

állapotról, egészségkárosodásról vagy  a megváltozott munkaképességről ; 

           □  b) ha vakok személyi járadékában részesül a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását annak 

folyósításáról, vagy 

            □  c) ha fogyatékossági támogatásban részesül a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását annak 

folyósításáról. 
 
Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, azonban a Magyar Államkincstár Igazgatóságának erre vonatkozó igazolását nem csatolta, kérjük, 

adja meg az ellátást folyósító hatóság megnevezését és címét: 

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

B/    □   pszichiátriai betegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll 
                 csatolja a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról. 

C/         □ gyermeket vár    és a terhessége 12. hetét betöltötte, 

                 csatolja terhes gondozási könyvének másolatát. 

V. A kérelmező és családtagja vagyonára vonatkozó adatok 
      (A vagyoni helyzetről szóló adatokat a II. rovatban feltüntetett személyek vonatkozásában kell közölni!) 

INGATLANOK 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat): tulajdonosa: ……………………………..    

    címe:………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

    alapterülete:…………. nm;           tulajdoni hányad:………….;         szerzés ideje:……………………………. 

    becsült forgalmi érték:……………………..       egy főre jutó forgalmi érték:……………………………………. 

    Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhet, 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): tulajdonosa: …………………….……… 

    címe:…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

    alapterülete:………. nm;              tulajdoni hányad:………….;        szerzés ideje:……………………………. 

    becsült forgalmi érték:………………………      egy főre jutó forgalmi érték:…………………………………… 

    Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhet, 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-(épületrész) tulajdon (vagy tartós használat) megnevezése   

   (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): tulajdonosa: …………………………….………….. 

    megnevezése:……………………………. címe:………………………………………………………….……………………     

    alapterülete:………. nm;             tulajdoni hányad:………….;         szerzés ideje:……………………………. 

    becsült forgalmi érték:……………………….   egy főre jutó forgalmi érték:……………………………..……... 

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

    jogok vagy feljegyzett tények: ……………………………………………………………………………………………. 
    (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

 

4.Termőföld tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:………………………………………………………….…… 

    tulajdonosa:………………………………………… címe:…………………………………………………………………… 

    alapterülete:………. nm;             tulajdoni hányad:………….;     szerzés ideje:…………………………… 

    becsült forgalmi érték:……………………..  egy főre jutó forgalmi érték:…………………………………….. 

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

    jogok vagy feljegyzett tények: ……………………………………………………………………………………………..…. 
    (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

 

EGYÉB VAGYONTÁRGYAK 

 5. Gépjármű : tulajdonosa: ………………………………………………………………………………………………….…….. 

      - személygépkocsi típus:…………………rendszám:………………….a szerzés ideje:……………gyártási éve:…….... 

        becsült forgalmi érték:……………………………….egy főre jutó forgalmi érték:………………………………………… 

      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) 

 

      - tehergépjármű,autóbusz,motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: tulajdonosa: ………………………………………... 

    típus:…………………….rendszám:…….……………… a szerzés ideje:………………… gyártási éve:….…….……....... 

    becsült forgalmi érték:……………………………. egy főre jutó forgalmi érték:……………………….…………………….. 
    (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) 

    Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: …………………………………………………  
    (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). 

 

 



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: …………………………………………………………………………………….. 

    - 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 

 

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

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

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

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

    - 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. 

 

 

20…………………………………………….                             …………………………………………………………………. 

                                                                                                    A támogatás igénylőjének, vagy  

                                                                                                törvényes képviselőjének aláírása 

 

FIGYELEM!  Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor 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. 

 

Fogalmak: 
1. Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni (erről tájékoztatást kapható az ingatlan 

fekvése szerinti önkormányzattól). 

2. Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

3. Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya 
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Nyilatkozatok 

 

Tudomásul veszem, hogy 

- a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok 

valódiságát, 

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

Hozzájárulok, hogy jelen nyomtatványon szereplő adataimat az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint a Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltató Irodája kezelje. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

-  a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező  

   lakcímen élnek, 

- saját jövedelemmel nem rendelkezem; 

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

A kérelmező házastársának/élettársának részéről: 

- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 
Budapest, 20………………………..                                                …………………………………………………………………. 
                                                                                                          A kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása 

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

Nagykorú hozzátartozók aláírása 

 
(A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli 

hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.) 

 

 

A kérelemben feltüntetett adatokat a személyi igazolvánnyal, illetve a bemutatott igazolásokkal a kérelem átvételekor egybevetette:                       
                                                                                      
Budapest, 20…………………..                                                                ………………………………………………  

                                                                                                                                           ügyintéző 

 

Személyes adatainak kezeléséről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy 

ügyintézőnktől kérhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T á j é k o z t a t ó 

I. Személyes adatok 

1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor 

tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.  
2. „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt 

gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 

kivételével –, aki 

- húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik, 
- huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 

- huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat  

  folytat, 
- tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez   

  az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek 

egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, ill. a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével- a 

kérelemhez csatolni kell. 

II. Jövedelmi adatok 
1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték 

(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá azon bevétel, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

 

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési 

kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 

valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 

bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 

támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 

40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között: 

- a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, 
- a gyermekvédelmi települési támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 

nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

- az anyasági támogatás, 
- a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 

kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, 

valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára 

létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

- a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

- az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
- a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által 

a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

- az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott 
ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy 

átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

- az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek 
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető 

szociális helyzete miatt került sor, 

- az Szja tv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 

     5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás összegét meghaladó részét. 

6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a 

személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
7. A havi jövedelem kiszámításakor 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt 

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

8. 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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 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, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, 

gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
 

 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói 
nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 

házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, aktív korúak ellátásai, az 

ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 



6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, 

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. 

 

9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát, amennyiben azt közhiteles nyilvántartás 
nem tartalmazza. 

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

1. Egészségkárosodott az a személy, aki 30%-49% mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét 30%-  

66%-ban elvesztette, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 51%-70%-os mértékű;  

2. Pszichiátriai betegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt álló személy  
3. Gyermeket váró személy, aki a terhessége 12. hetét már betöltötte  

 

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak 
közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben jövedelemi viszonyaiban, vagy egyéb, a támogatást érdemben érintő körülményeiben változás 

következik be, akkor arról a Polgármesteri Hivatalt a változást követő 15 napon belül értesíteni kell. Az adatközlésre használja e nyomtatvány I., 

II., III., és V. fejezetét.  

A hivatal által kezdeményezett jövedelmi viszonyok felülvizsgálatakor az         

I., II., III. és V. fejezetet kell kitölteni! 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
E kérelemhez csatolni kell a jogosultsági feltételeket igazoló azon dokumentumokat, amelyeket jogszabállyal rendszeresített közhiteles 

nyilvántartás nem tartalmaz. 

 

1. A kérelemhez az alább felsorolt mellékletek csatolhatók (amennyiben a jelen pontban felsorolt igazolásokat az 

ügyfél nem csatolja, azokat a hatóság hivatalból szerzi be): 
 

      A kérelmező és a vele együtt élők jövedelemigazolása: 

 

-       kérelmező tekintetében annak igazolását, hogy saját jövedelemmel nem rendelkezik és rendszeres jövedelemre nem  

        jogosult (a tájékoztató III. pontja szerint),  

 -       nyugdíjszerű ellátások esetében csatolható az éves nyugdíjösszesítő, amennyiben az adott évben már benyújtotta, a     

         továbbiakban elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata) 

- egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.) 

- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagáról szóló adóhatóság által kiadott igazolást.  

 

Továbbá: 

- a munkaügyi központ illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről  
(a fenti tájékoztató III. részének 1. és 2. eseteiben a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább 180 nap időtartamban történő 

együttműködésről; a 3. esetben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 90 nap együttműködésről,  

- a nem foglalkoztatott személyre vonatkozóan a munkaügyi központ igazolását a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartamának lejártáról, és hogy ellátásra való jogosultság nem áll fenn, 
- amennyiben kérelmező ápolási díj, GYES, GYET, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, ideiglenes özvegyi 

nyugdíj, árvaellátás folyósítását a kérelem benyújtása előtt megszüntették, a megszűnéséről szóló határozatot kell csatolni. 

 

 

2. A kérelemhez csatolni kell: 
- bármely egyéb rendszeres jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér) a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelméről, 

- a nem havi rendszerességgel szerzett, (pl. alkalmi munka stb.), vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló nyilatkozatot, igazolást, 

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai 

szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló 
nyilatkozat) 

- 16. év feletti személy esetében a nevelési, oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolását, nappali tagozatos felsőfokú 

képzésben résztvevő személy esetén hallgatói jogviszony igazolást, melynek tartalmaznia kell a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban 
folyósított ösztöndíjakat, valamint a diákmunkáról szóló jövedelemigazolást vagy nyilatkozatot. 

- egészségkárosodott kérelmező esetében az ezt igazoló iratot. Lásd IV. fejezet! 

- pszichiátriai betegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt álló személy kérelméhez csatolni szükséges a kezelést végző szakorvos igazolását 

a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról, a betegség tényét igazoló egyéb egészségügyi dokumentumokat; 

- gyermeket váró személyek kérelméhez csatolni szükséges a terhesség tényét igazoló orvosi szakvéleményt – melyből egyértelműen 

megállapítható, hogy kérelmező a terhessége 12. hetét már betöltötte – továbbá a terhes gondozási könyvét, a szülés várható időpontjának 
megjelölésével, 

 

Nyomtatvány – Jövedelempótló rendszeres támogatás 
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