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JELENTKEZÉS NYILVÁNOS FELHÍVÁSRA EGYSZERI PÉNZBELI SEGÉLYRE 

MENEKÜLTEK ÉS ORSZÁGON BELÜL SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK 
RÉSZÉRE  

 
 A menekültekről szóló törvény 6. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 92/18. szám, a JSzK 

Hivatalos Közlönye 02/42 – a SzAB határozata és a SzK Hivatalos Közlönye 10/30. szám) alapján 

nyújtom be jelentkezési lapom egyszeri pénzbeli segélyre, menekültek és országon belül széttelepített 

személyek részére. 

Országon belül széttelepített személyek:  

Családom a Szociális Védelmi Központ pénzsegélyének felhasználója ______________     IGEN               

NEM   (bekarikázni a választ) 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A háztartás minden tagjának OBSzSz (IRL) igazolványa  Fénymásolat 

2. Menekült igazolványok Fénymásolat 

3. Bizonyíték a háztartás minden tagjának jövedelméről aki 

bevételre tesz szert (a kérelem benyújtási hónapját megelőző 

hónapra vagy a munkanélküliégről szóló hitelesített személyi 

nyilatkozat)  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

4. Bizonyíték a lakáshelyzetről (valamilyen bizonyíték ami 

igazolja, hogy a lakóépület a tulajdonunkban van, 

amennyiben pedig a család albérletben lakik az esetben a 

bérlési szerződés fénymásolata illetve a bérbeadó személy 

írásbeli nyilatkozata); 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

5. 12 hónapnál nem régebbi orvosi/egészségügyi dokumentáció 

a krónikus betegségekről  
Fénymásolat 

6. Olyan családok esetében ahol egyedülálló szülő neveli a 

gyereket/gyerekeket ,mellékelni: válást kimondó ítélet vagy 

bírósági ítélet a gyermek/gyermekek elhelyezéséről és/vagy 

az illetékes bíróság határozata az eltünt személy halottá 

nyivánításáról, hitelesített nyilatkozatot, hogy közvetlenül 

gondot visel a gyermekről és önállóan szerzi be a gyermek 

ellátásához szükséges eszközöket, a másik szülő pedig nem 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 



vesz részt vagy nem elég nagy mértékben vesz részt a 

gyermek eltartásában, és időközben nem házasodott meg 

vagy alapított élettársi kapcsolatot; 

7. A Belügyi (Interreszor) bizottság véleménye Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

8. Határozat a rokkantságról vagy testi sérülésről – a rokkant 

vagy testi sérüléssel/sérülésekkel rendelkező személyek 

esetében  

Fénymásolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi 

be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges 

adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. A házastárs halotti anyakönyvi kivonata    

2. Születési anyakönyvi kivonat a gyermekek 

esetében ahol az apa személye 

meghatározatlan  

 

 

3. Igazolás a rendszeres iskoláztatásról – az 

iskolás gyermek esetében 
 

 

4. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolása, 

a kötelező társadalombiztosítás központi 

nyilvántartásának  igazolása azon családtagok 

esetében akiknek nincsen jövedelme  

 

 

5. A Szociális Védelmi Központ bizonylata arról, 

hogy a kérelmező háztartásának tagjai 

felhasználói-e a pénzbeli szociális segélynek -

csak az országon belül széttelepített személyek 

esetében  

 

 

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a nyilvános felhívás kiírásától számított 30 napon belül 

megoldani. 

Illetékek/térítések: Illetékmentes 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje  



____________________________________ 
 

 

 

 

 A kérelmező neve és vezetékneve 

 
 

 Cím 

 
 

  

Elérhetőségi telefon 

  

 Aláírás 

 


