
Érkezett:_____________  
Átvevő:______________  
Ügyintéző:___________ 
Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 
SZÉKESFEHÉRVÁRI VESZÉLYHELYZETI KEGYELETI TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 
Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: ____________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ kérelmező állampolgársága:    

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): -- 

Lakóhelye:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:    

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

Elhunyt személy neve: __________________________________; rokonsági fok: _____________________________ 
 

 
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együttélő családtagokról 

 
 

Neve és születési 
neve 

Születési helye, 
ideje 

Anyja neve Állampolgársága 
Társadalombizto-
sítási Azonosító 

Jele (TAJ) 
Kérelmező 
 

       

Házastárs/ 
Bejegyzett élettárs1 
/Élettárs2 

       

Gyermekei 
 

       

 
 

       

 
 

       

      

A fentiek alapján kérem a Székesfehérvári veszélyhelyzeti kegyeleti települési támogatás megállapítását. 

Kérem, hogy az egyszeri pénzbeli támogatást 

 postai úton lakóhelyemre / egyéb helyre3:   

 bankszámlára történő átutalással 
szíveskedjenek kifizetni.4 

Banki átutalás esetén:    (számlavezető bank neve) 

-- 

Székesfehérvár, ……..…..év…………………..hó ……nap 

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

kérelmező aláírása  

 
1 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében. 
2 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében. 
3 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
4 A megfelelő X-szel jelölendő! 



 
Jövedelmi adatok 

 
a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

 
 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban 
élő házastárs 
(bejegyzett 

élettárs/élettárs) 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő egyéb 
rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem 
és táppénz 

    

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

    

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

    

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás] 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból/bérbeadásból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

    

7. A család összes nettó jövedelme  
 

    

8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

    

 
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására 
szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói 
kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 
 
A veszélyhelyzeti kegyeleti települési támogatással kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési tájékoztató 
megtalálható a www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon. 
 
 


