
 

ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI 

 
Kérelmező adatai: 
Segélykérő neve:_________________________ születési neve: __________________________ 

Születési hely:_____________________________ idő: ________ év  ___________hónap  __nap. 

Anyja neve:__________________________ kérelmező családi állapota: ___________________ 

Lakóhely:    ________________________      _________________________________________ 

Tartózkodási helye és bejelentkezés időpontja: _________________________________________ 

Telefon (nem kötelező megadni):_______________  E-mail : ________________________ 
 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről 
 
Rokonsági 

fok 
Név Születési hely szül.idő 

év-hó-nap 
Anyja neve jövedelme 

kérelmező 
 

     

Házastárs/ 
élettárs 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Ingatlan adatai (amelyben  lakik) 

 
Ingatlan      alapterülete: ….. m2        szobáinak száma:…….… 
 
komfortfokozata: összkomfort, komfortos, komfort nélküli. 
 
Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona, -főbérlő, főbérlő rokona,albérlő,  -

ágybérlő -jogcím nélküli lakó, -nincs lakása. 
 
Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:__________________címe:______________________ 
 
 
Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem:      VAN:…….Ft/hó,            NINCS 
 
 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről 
 

 
Tulajdon fajtája 

 
Címe 

alapterülete 
m2 

becsült 
forgalmi értéke 

szerzési 
éve 

Családi ház, öröklakás     
Üdülő     
telek, hétvégi ház     
Garázs     
egyéb ingatlan     
Gépkocsi 
tipusa 

 kora: 
(év) 

 szerzési 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 
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Rendkívüli élethelyzet indokolása: _________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________  

 
Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy 
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 
kezeljék. 
 
Tornyospálca, ……..év……………..hó ……nap 
 
 
                                                                                     ------------------------------------------------- 
                                                                                                        kérelmező aláírás 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját, bevándorlási ill. letelepedési engedélyét 
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát 

 
A kérelemhez MELLÉKELNI kell: 

1. A kérelmező és a vele együttélő családtagok n e t t ó  jövedelméről szóló igazolást 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló 
igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a 
bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

2. Társas és egyéni vállalkozás esetén az APEH által adott jövedelemigazoláshoz mellékelni kell a vállalkozó 
NYILATKOZATÁT egy év nettó jövedelméről 

3. Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és elhelyezkedése 
érdekében mióta működik együtt  

4. Nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által januárban megküldött igazolást 
5. Családi pótlék; GYES, GYET, ellátás esetén a munkáltató vagy a MÁK igazolása  
6. Tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, 

nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével. 
7. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot, 
8. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő határozatot. 
9. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a jelenleg kézhez kapott tartásdíj 

összegéről. 
10. albérlet esetén az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás tulajdonosának nyilatkozatát 

a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás esetén bírói ítélet. 
 

Rendkívüli élethelyzetbe kerül különösen az, aki és akinek a családja nem rendelkezik olyan, az Sztv 4.§ (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott vagyonnal, amelyet értékesíthetne anélkül, hogy veszélyeztetné lakhatási és megélhetési 
feltételeit illetve vagyona hasznosításából  jövedelem nem származik és:  
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, illetve jelentős egyszeri kiadásra 

kényszerül,  
b) elemi kár, baleset, bűntény áldozata,  
c) legfeljebb 6 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja és a hátralék 

megfizetése érdekében a hitelezővel együttműködik. 
 
Gyógyszertámogatás címén átmeneti segélyben részesíthető az, aki  közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és 
a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkiadása, vagy a családtagok havi gyógyszerköltsége együttesen meghaladja az egy 
főre jutó jövedelem 10 %-át, és 
        a kérelmező családja viszonylatában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-
át, egyedül élő esetén 250 %-át.” 
A kifizetés elsősorban közüzemi díj részbeni kiegyenlítéséhez, a szolgáltatóhoz a jogosult számlájára történik. 
Készpénzben történő kifizetésre postai úton kerülhet sor.  
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