
EFOP-1.4.2-16-2016-00007 azonosító számú 
 

„Építsünk együtt a biztos alapokra” –  
legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban elnevezésű 

projekt 

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1. 
Tel/fax: 06-45/470-258 
E-mail: beregtot1@ent.hu 
Web: www.beregtot.hu  

 

KÉRELEM 

Krízisalapból történő támogatás igényléséhez 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező adatai / szervezet:  

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni/ 

 

2. Állampolgársága: …………………………………………………………………………… 

 

3. Családi állapota:  

    - egyedülálló (hajadon, nőtlen), 

    - egyedül élő, 

    - házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

    - házastársától külön élő, 

    - elvált, 

    - özvegy. 

/ A megfelelőt kérjük aláhúzni/ 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………….. 

Születési neve: …………………………………………………………………………………… 

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:………………………………………………. 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………….. 
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4./ Lakóhely: …………………………………..helység …………….………………….utca 
…………...sz…………..em………………..ajtó. 

Tartózkodási hely: …………………………….helység …………………………..….utca 
…………...sz…………..em. ……………... ajtó 

5./ A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel  közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 

   

   Taj száma 

 

Családi 
jogállása 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

II. Az innovációs alapból történő támogatás igénylésének indoklása:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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III. Jövedelmi adatok 

A kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 

 
A. B. C. 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban 
élő további személyek 

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 egyéb szervek 
által folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (nem kell kitölteni!)   ………....    Ft/hó. 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatában feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
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IV. Nyilatkozatok 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az elbírálás során történő felhasználásához. 

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

 

Vásárosnamény, 20….. …………………. hó……… nap 

                                                            

                                                                          ……………………………... 

                                                                                                kérelmező aláírása 
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