
Tájékoztatás ügyfélfogadási rend 

megváltozásáról  

Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfelei részére 

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 

ki.  

Tekintettel a vészhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása 

érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy  

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSRE CSAK HALASZTHATATLAN esetben – előzetes 

időpontfoglalással -  jelenjen meg! 

Elsősorban az alábbi módokon intézzék ügyeiket:  

LEVÉLBEN: 

- Kunmadaras Polgármesteri Hivatal (5321. Kunmadaras, Kossuth tér 1.)  első 

bejáratánál lévő  ládába elhelyezve 

- postán megküldve (Cím: Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Kunmadaras, 

Kossuth tér 1.)  

Az ügyeik intézéséhez szükséges formanyomtatványokat szintén a főbejárati ajtónál az 

alábbi időpontokban tudjuk kiadni:   hétfő,  szerda , péntek  délelőtt  8-12 óráig.  

Kérelemnyomtatványok a kunmadaras.hu honlapról is letölthetők.  

Amennyiben halaszthatatlan ügye van, úgy ügyintézőinkkel az alábbi 

telefonszámokon tud konzultálni és  időpontot egyeztetni:  

Molnár Szilvia /anyakönyvi ügyek/   (59)  527-338   

Gelei Mária /rendkívüli települési támogatás, lakcímbejelentés/    (59) 527-301 

Kapás Józsefné /gyermekvédelmi kedvezmények, idősek ellátása/    (59)  527-311 

Boda Zoltán /adó ügyek/ (59) 327-494 

Lengyel Csaba /birtokvédelmi, fakivágási ügyek, szennyvízügyintézés/  (59) 527-371 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a polgármester KIZÁRÓLAG a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személynek nyújt települési 

támogatást, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud 

gondoskodni és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedül élő esetén annak 

200 %-át (57.000 Ft). 



A létfenntartást veszélyeztető, vagy  rendkívüli élethelyzet különösen:  

a./ családot ért elemi kár (pl.: viharkár, tűzeset stb.) 

b./ 30 napon túli kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, 

c./ előre nem tervezett, váratlan kiadás különösen betegség, baleset esetén, 

d./ vagyon elleni bűncselekmény megvalósulása esetén, 

e./ a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,  

f./ a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítése,  

g./ a családban történt haláleset.  

Kérünk mindenkit, hogy csak abban az esetben kérelmezze a rendkívüli 

települési támogatást, ha a fent felsorolt rendkívüli élethelyzet valamelyikébe 

került, melyet dokumentumokkal igazolni szükséges (pl. orvosi igazolás, 

fénykép, halotti anyakönyvi kivonat). 

Fénymásolásra a rendkívüli helyzetre tekintettel nincs lehetőség. 

Kérelmeik mellékleteit képező igazolások, stb. fénymásolását minden 

ügyfelünknek saját magának kell megoldania.  Törekedjenek kérelmeiket 

pontosan kitölteni, illetve a szükséges mellékletekkel hiánytalanul ellátni. 

Tisztelettel kérünk mindenkit a tájékoztatásban foglaltak maradéktalan 

betartására.  

 

                                                                                                           dr. Vincze Anita  
           jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


