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EGYEDI SZEMÉLYI KÉRELEM 

Államháztartáson kívüli forrás átadása 

1 A kérelmező adatai 

2 név  

3 születési név  

4 anyja neve  

5 születési hely, idő  

6 bejelentett lakóhely  

7 bejelentett tartózkodási hely  

8 értesítési cím  

9 utalási cím  

10 bankszámla száma  

11 TAJ száma  

12 nyugdíjas esetében nyugdíjas 

igazolvány törzsszáma 

 

13 állampolgársága  

14 Részesül-e bármely egyéb támogatásban, segélyben, juttatásban? Ha igen, annak tartalma: 

 

 

15 családi állapot* 

 házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik 

együtt 

 házastársától külön élő 

 elvált 

 özvegy 

 nőtlen 

 hajadon 

(*A megfelelő rész aláhúzandó!) 

16 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen / tartózkodási helyemen * élek. 

(*A megfelelő rész aláhúzandó!) 
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17. Az egyedi személyi kérelem benyújtásának időpontjában kérelmező háztartásának tagjai: 

név 
születési hely, idő 

TAJ szám 
anyja neve minősége/rokoni foka 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

18 Az adományokból juttatható egyedi személyi támogatás igénylésének indoka, a kérelmet megalapozó 

körülmények ismertetése: 

 

19 Az adományokból juttatható egyedi személyi támogatás megállapítását*: 

a) KORONAVÍRUS járvány miatti, önhibán kívüli munkahely megszűnés okán 

b) KORONAVÍRUS járvány miatti csökkentett munkaidő, csökkentett munkabér 

c) egyéb járvány veszély ………………………………………………………………… 

d) vis maior ………………………………………………………………………………. 

e) egyéb: ……………………………………………………………………….………… 

címen kérem. 

(*A megfelelő aláhúzandó illetve kiegészítendő!) 

 

A kérelem konkrét tartalma (többet is megjelölhet): 

□   készpénz 

□   élelmiszer 

□   egyéb: ………………………………………………………………………………………… 

 

20 Az adományokból juttatható egyedi személyi támogatást, ha az pénzeszköz, milyen módon kívánja 

felvenni?* 

készpénz – postai kézbesítéssel 

banki átutalással; ebben az esetben számlaszám: 

*a megfelelő részt húzza alá! 
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21 Jövedelmi adatok 

 

 

Kérelmező 

Kérelmező és a háztartás tagjai 

név név név név név 

     

jövedelem       

vagyon       

rendszeres 

kiadások: 

 

rendkívüli 

kiadások: 

 

 

22. Egyéb nyilatkozatok: 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

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

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett 

adományokból juttatható egyedi személyi támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 

visszakövetelheti. 

Sárszentmihály, ____________________________ 

 

 

 _________________________ _________________________ 

 kérelmező a háztartás felnőtt tagja(i) 


