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Hajdúhadház Város Önkormányzata 
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Tel.: 06 (52) 384-103, telefax: 06 (52) 384-295, e-mail: 
szocial@hajduhadhaz.hu 

 
Kérelem  

veszélyhelyzeti krízistámogatás megállapítására 

 
A) A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI: 
 
Kérelmező neve:__________________________________________________ 
Leánykori neve:_______________________anyja neve:___________________ 
Szül.helye:________________________________szül.idő:_________________ 
Állampolgársága:__________________________________________________ 
Állandó lakóhelye: _________________________________________________ 
Tart.helye:________________________________________________________ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:__________________________________ 
Bankszámlaszáma:__________________________________ ______________  
Telefonszáma (nem kötelező megadni):_________________________________ 
 
A kérelmezővel egy háztartásban élő hozzátartozók személyes adatai, 
száma:………………..fő.  
 
 Név 

(születési név) 
Születési helye, 

ideje 
Anyja neve 

1. Házastárs, 
élettárs adatai:  

   

2. Gyermekek 
adatai: 
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B) JÖVEDELMI ADATOK 
 

Jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

Háztartása tagjainak jövedelme 
 

  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10. 
 
1.Munkaviszonyból 
származó jövedelem, 
táppénz 

 

  

2. Társas, egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

  

3. Ingatlan, ingó vagyon 
értékesítéséből származó 
jövedelem 

  

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugell., egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

  

5. Gyermek ellátásához 
kapcsolódó támogat. 
(gyes, gyed, gyet, 
családi pótlék) 
 

  

6. Önkormányzatok, 
Járási Hivatalok és 
munkaügyi szervek által 
folyósított 
rendsz.pénzbeli 
ellátások: 
MNJ, FHT, EGYT, 
id.kor.jár., ápolási díj 

  

7. Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

  

8. Egyéb (ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jöv.) 

  

A háztartás havi nettó 
jövedelme összesen: 

  

 
 
AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ JÖVEDELEM: _____________Ft/hó 
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Azzal a kéréssel fordulok Hajdúhadház Város Önkormányzatához, hogy 
Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a veszélyhelyzeti 
krízistámogatás szabályairól szóló 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
alapján szíveskedjen veszélyhelyzeti krízistámogatásban részesíteni. 
 
Nyilatkozom, hogy a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetet megelőző, legalább hat hónapja Hajdúhadházon 

- bejelentett lakóhellyel * 
- bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezem.* 

* A megfelelő válasz aláhúzandó. 

 
A veszélyhelyzeti krízistámogatást azért kérem, mert (a megfelelő válasz 

aláhúzandó): 

 
1. a jelen kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban bejelentett munkahellyel 

rendelkeztem, de a koronavírus-járvány miatt  

a) a munkáltatóm a jogviszonyomat megszüntette, vagy 
b) a jogviszonyom közös megegyezéssel megszűnt, vagy 
c) legalább egy hónapja fizetés nélküli szabadságon vagyok. 

vagy 

2. a koronavírus-járvány miatt álláskeresővé váltam és az álláskeresési járadékra 
való jogosultságom megszűnt,  

vagy 

 

3. a koronavírus-járvány miatt vállalkozói tevékenységemet, jogviszonyomat 
szüneteltetem és az álláskeresési járadékra való jogosultságom megszűnt vagy 
elutasításra került.  

 

Jelenleg részesül-e álláskeresési járadékban? (a megfelelő válasz aláhúzandó) 

A) Igen 

B) Nem 

Amennyiben álláskeresési járadékban részesül, mettől-meddig jogosult az 
ellátásra? 
……………………………………………………………………………………. 

A kérelemhez csatolni kell az álláskeresési járadékot megállapító határozatot 

vagy az álláskeresési járadék elutasításáról szóló döntést, valamint a 
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„Munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor” elnevezésű nyomtatványt 

(MIL lap). 

 

A kérelemmel kapcsolatos egyéb nyilatkozat: 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen 
élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 
történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § 
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 
ellenőrizheti.  
 

Tudomásul veszem, hogy adataim bekerülnek a szociális ellátásban részesülők 
nyilvántartásába. 

                           
Hajdúhadház, 20 ……év …….hónap …….nap 
 
 

............................................................. 
                                                                kérelmező aláírása 
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A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

- A táblázatban felsorolt személyeknek, a kérelem benyújtását megelőző hónapra 
vonatkozó jövedelemigazolását. 

Az igénylő, illetőleg a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi 
viszonyainak igazolásaként elfogadható bizonyítékok: 

a) az igénylő, ellátásban részesülő és a családja havi rendszerességgel járó - nem 
vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 
vállalkozás) származó - jövedelme esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, 
b) rendszeres pénzellátások esetén az utolsó havi postai szelvény, vagy 
bankszámlakivonat, 
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a kifizető által kiállított 
nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény,  
d) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az erről szóló 
határozat,  
e) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerződés, a 
havonta rendszeresen nem mérhető jövedelmekről a kifizető (egy évnél nem 
régebbi ) igazolása; 
f) egyéni és társas vállalkozás, őstermelői tevékenységből származó jövedelem 
esetén az előző évi adóbevallás, illetve az adóbevallással már lezárt időszakot 
követő hónapok és a kérelem benyújtását megelőző hónapokról a vállalkozás, 
illetve az őstermelői tevékenység könyvelője által kiállított igazolás, 
g) alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelmező és családja 
nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemről; 
h) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező és családja semmilyen jövedelemmel nem 
rendelkeznek. 
 
-  Álláskeresési járadék megállapításáról, vagy elutasításáról szóló döntés. 

- „Munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor” nyomtatvány (MIL lap). 

- egyéb a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok. 

 


