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KÉRELEM  

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

a 2019. július 7. napján bekövetkezett viharkárok következtében 
 

 

Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 

Neve: ....................................................................................................................................... 

Születési neve: ......................................................................................................................... 

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................... 

Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................... 

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

Bankszámlaszáma: ................................................................................................................... 

TAJ száma: -- 

Állampolgársága:  magyar, bevándorlási-, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, 

menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Státuszt elismerő határozat száma: ………………/…………………. 

Telefonszám: .............................................................................................................................. 

A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló     □ házas      □ élettársi kapcsolatban áll      □ özvegy 
 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő   □ házastársára      □ élettársára vonatkozó adatok: 

Neve: ....................................................................................................................................... 

Születési neve: ......................................................................................................................... 

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………….……….…………………………... 

Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................... 

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

TAJ száma: -- 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: .................. fő 
 

A kérelmező családjában élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli 

hozzátartozók adatai:  
  

Név  

(ha eltérő, születési neve is) 

 

családi állapota 

 

Anyja neve 

 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
    

   rokoni kapcsolat 

     -- 
 

     -- 
 

     -- 
 

     -- 
 

     -- 
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A káresemény leírása: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

A keletkezett kár helyreállításának becsült értéke: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

A káresemény igazolásául szolgáló dokumentumok: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- biztosítással rendelkezem     □  igen   □  nem,  

- kiterjed-e a biztosítás a keletkezett kárra   □  igen   □  nem,  

- életvitelszerűen a   □  lakóhelyemen  □  tartózkodási helyemen élek,  

- keresőtevékenységet  □ folytatok   □ nem folytatok, 

- jelenleg    □ álláskereső vagyok  □ nem vagyok álláskereső, 

- □ házastársam    □ élettársam keresőtevékenységet  □ folytat  □  nem folytat, 

- □ házastársam    □ élettársam     □ álláskereső □ nem álláskereső, 

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Nyilatkozatok 

Tudomásul veszem, hogy  

- a polgármesteri hivatal a közölt adatokat, tényeket valamint a szociális helyzetet 

környezettanulmány során ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Kelt: ............................................. 

       ………………………………………….

             kérelmező aláírása 
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Jövedelmi adatok (ügyfél tölti ki): 

 

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

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti táblázatban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Kelt: ............................................. 

       ………………………………………….

             kérelmező aláírása 
 

 

 

A jövedelmek típusai  A kérelmező  

jövedelme 

 A kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 A kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 

táppénz 

            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó jövedelem 

            

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti 

életjáradék, átmeneti bányászjáradék, 

időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások emeléséről 

szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások [különösen: 

gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 

gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 

pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

            

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 

foglalkoztatási szerv által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések stb.) 

            

7. A család összes nettó jövedelme             

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj összege) 
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Tájékoztató 

 

A 2019. július 7. napján bekövetkezett viharkárok következtében létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére rendkívüli települési támogatás 

megállapítása iránti kérelem a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és 

Gazdaságfejlesztési Osztály 14. számú irodájában személyesen terjeszthető elő. A kérelem 

benyújtási határideje 2019. július 18., 16:00 óra.  A határidő jogvesztő.  

Ügyintéző: Lázárné Komócsin Ildikó 

Elérhetőség: 06-66-526-854 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő   7:30 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Kedd  7:30 – 12:00 

Szerda   nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök  7:30 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Péntek:  7:30 – 12:00 

 

 

 


