
Pályázat űrlap 

0-14 éves gyermeket nevelő egyedülálló szülők vészhelyzet ideje alatti támogatására  

 

 

I. Az igénylő adatai: 

 

1. Kérelmező neve (születési név is): ………………………………………………….. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………….. 

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

 

2. Családi állapota: Hajadon/nőtlen   

Házas és házastársától külön él   

Elvált   Özvegy   

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

3. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….. 

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

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.  

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Telefonszám (kötelező megadni): ……………………………………………….. 

E-mail cím (kötelező megadni): …………………………………………………. 

 

4. A kérelmező gyermeke/gyermekei személyi adatai: 

 

 A B E 

 

Név 

(születési név is) 

Születési helye, 

ideje (év, hó, 

nap) 

Lakóhelye 

1. 
  

 

   

2. 
  

 

   

3. 
  

 

   

4. 
  

 

   

 

 

 



II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező nettó jövedelmi adatai: 

 

 

 

A B 

A jövedelem típusa Kérelmező 

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

  

 

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

  

 3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

  

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

  

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

  

 6. Egyéb jövedelem   

 7. Összes jövedelem   

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

 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-7. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek. 

 

 

III. Egyéb nyilatkozatok: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

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

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

Kistarcsa, ……… év ……………….. hó …… nap 

 

 

 …………………………………… 

                  

Kérelmező aláírása 

 

 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

 

 

I. Személyi adatok 

 

Egyedülálló szülő: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 

él, és gyermeket/gyermekeket nevel, kivéve, ha élettársa van. 

 

 

II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező a kérelemben adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a 

jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

becsatolni.  

 

Jövedelem: belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), 

ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon 

bevétel, amely szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni.  

Jövedelem típusai: 

- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 

igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában 

folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 

folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem. 

- 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. 

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 

pótlék, gyermektartásdíj. 

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 

szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 

szolgálati járandóság, a balettművészeti 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. 

- Önkormányzati/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 

különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az 

adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj 

előtti segély. 

- Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő 

pénzbeli juttatások, 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 

előzőekben nem került feltüntetésre. 



 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 

III. Mellékletek 

 

Csatoltandó mellékletek: 

 

A jövedelem igazolására: 

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított 

igazolás; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 

adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a 

könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata; 

c) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló 

postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a 

tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött 

megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata; 

d) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló 

határozat; 

e) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés; 

f) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása; 

g) munkanélküli esetén az ellátásról szóló igazolás, amennyiben ellátásban 

nem részesül, úgy a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya igazolása ezen tényről és nyilatkozat 

h) családi pótlék összegéről szóló utolsó havi igazolás, 

i) árvaellátás összegéről szóló utolsó havi igazolás, 

j) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának 

megfelelő igazolás. 

 

Egyéb igazolások: 

- Munkaviszony 30 napnál nem régebbi igazolása. 

- A házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 

gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat vagy az egyedülállóságról 

szóló nyilatkozat. 

- Gyámszülő esetében a gyámrendelésről szóló döntés, 

- Igazolás a munkaviszony 2020. november 3. napját követő munkáltató általi egyoldalú, 

vagy a felek általi közös megegyezéssel történő megszűnéséről. 

- munkáltatói igazolás a veszélyhelyzet idején tett munkaviszonnyal kapcsolatos 

intézkedésekről: 

- kényszer fizetési szabadság elrendeléséről, 

-csökkentett munkabér, vagy csökkentett munkaidő alkalmazásáról. 

 


