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KÉRELEM 
 

MÉLTÁNYOSSÁGI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

 
1. SZEMÉLYI ADATOK 

A kérelmező: 

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

 

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

 

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

 

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

 

Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

 

Telefonszáma:  .................................................................................... 

 

Lakóhelye: ................................................................................................................................ 

 

Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 

 

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

 

Bankszámlaszáma: (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri: 

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

A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése: …………………………………………….. 

 

2. NYILATKOZATOK 

2.1 Nyilatkozat a Kérelmező családtagjaira1 vonatkozóan: 

                                                           
1 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézmény-

ben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási .hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége 
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A Kérelmező családtagjának     

Neve Születési helye, 

ideje 

Anyja neve Rokoni kap-

csolat a Ké-

relmezővel 

TAJ száma 

  

 

   

     

     

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

2.2  Egyéb nyilatkozatok2 

 

Egyedül élő3 vagyok. IGEN      NEM 

Egyedülálló4 vagyok. IGEN      NEM 

Életvitel-szerűen a bejelentett lakóhelye-

men/tartózkodási helyemen élek. 

IGEN      NEM. 

 

2.3 Nyilatkozat a káreseményről 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
                                                           
2 Aláhúzással jelölje 
3 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él; 
4 Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van; 
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…………………………………………………………………………………………………

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

Kijelentem, hogy az általam, a fentiekben közölt tények és adatok a valóságnak megfe-

lelnek.   

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igaz-

gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett egy-

séges szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, vala-

mint azt, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv 

kamatokkal megemelt összegben visszakövetelheti. 

Kozármisleny, 201…………………………… 

 

        …………………………………. 

               Kérelmező aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A kérelem benyújtásának feltétele az alábbi kötelező mellékletek csatolása:  

1. A káreseményt igazoló dokumentumok (indokolt esetben mellőzhető). 

 

2. Egyéb igazolások 

 

2.1 Egyedül élő, vagy egyedülálló esetén a házasság felbontásáról, illetve esetlegesen a 

közös gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági döntés másolata. 

 

2.2 18-25 év közötti, eltartott gyermek esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali 

oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint igazolás 

az esetleges ösztöndíj összegéről. 

 

 

 

 

 


