Melléklet a képviselő-testület /2010. (HH. NN.) rendeletéhez

KÉRELEM
A 2010. MÁJUS-JÚNIUS HÓNAPOKBAN KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETEK IDŐSZAKÁBAN
MEGSEMMISÜLT, VAGY HELYREÁLLÍTHATATLANNÁ VÁLT LAKÓINGATLANOK
KÁRENYHÍTÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ
I. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ………………………………………………………………………………………………………………
Születési neve:……………………………………………………………………………………………………...
Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………...
Születési hely, év, hó, nap:…………………………………………………………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………………….

Családi állapota: a) egyedülálló b) házastársával/élettársával él együtt (a megfelelő válasz aláhúzandó)
Telefonszám (nem kötelező megadni):…………………………………………………………………………….
Bankszámlaszám:
…………………………………………………………………………………………………..
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………………..
A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: …… fő
Név

Születési hely, év, hó, nap

Megjegyzés*

16. életévét betöltött személy
esetén az oktatási intézmény
megnevezése

1.
2.
3.

4.
5.
6.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi
gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt.
II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi
jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
1.
Munkaviszonyból
és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó ebből: közfoglalkoztatásból
származó

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

1

Gyermekei
2
3

4

-22. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

.-Ft

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………..Ft/fő
III. A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában a hivatalos kárfelmérés
alapján megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlannal kapcsolatos adatok
A károsodott ingatlan fekvése:
…………………………………………… település ……………………………….. u. …… hsz.…………. hrsz.
Tulajdonos neve: ……………………………………………..
A támogatást a) lakóingatlan vásárlására, b) új lakóingatlan építésére (építőanyag, építési szolgáltatás
vásárlására, a kivitelezett tervek adaptálásának költségeire, a kivitelezéssel kapcsolatos eljárások díjazására),
c) önkormányzati bérlakás bérbeadásához kérem;
A károsodott ingatlan
Igen
Nem
lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan
nem lakás céljára szolgáló lakóingatlan (üdülő, nyaraló épület), amelyben a káreseményt
megelőzően kizárólagos jelleggel, életvitelszerűen laktam;
engedély nélkül épült,
bejelentett lakcímemen van, de a káresemény időpontjában átmeneti ok miatt nem laktam: a) szolgálati lakásban
laktam, b) tartós kórházi kezelésben részesültem, c) utógondozás alatt álltam, d) egyéb ok:
……………………………………………………………………………………….. miatt;
f)
építési
engedéllyel
épült,
g)
fennmaradási
engedéllyel
rendelkezik,
h) vélelmezhető, hogy építése és használatbavétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak;
A káresemény időpontjában tulajdonosként vagy haszonélvezőként életvitelszerűen az
ingatlanban laktam;
Lakhatásom más módon nem megoldható;
A káreseményre a kár keletkezésének időpontjában érvényes biztosításom volt
A kárral összefüggő, biztosításból megtérülő összege
Ft
A biztosításból megtérülő összeg még nem került megállapításra, annak mértékét az
önkormányzattal a megállapítást követő három napon belül közlöm;
Vállalom, hogy a támogatás és a más módon megtérült összeg (pl. adomány felhasználásával),
valamint saját forrásból az építést vagy vásárlást haladéktalanul elvégzem;
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
 Kérelmező:


Életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
Házastárs/élettárs
Életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört

-3gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, a Kincstár által vezetett egységes
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum: ……………………., 2010. …………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező
aláírása

…………………………………………….
nagykorú hozzátartozók

