
 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

ZOMBOR VÁROS 

  TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI ÜGYOSZTÁLY 
 

  ÉLELMEZÉSI ÉS ELSZÁLLÁSOLÁSI KÉRELEM, UTAZÁS IDEJÉN ÉS MÁS 

HELYSÉGBEN VALÓ TARTÓZODÁS IDEJE ALATT, A KATONAI ROKKANTAK, 

A CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉK ÉLVEZŐI, CIVIL HADIROKKANTAK ÉS 

CSALÁDTAGJAIK ÉS A HÁBORÚ CIVIL ÁLDOZATAI RÉSZÉRE 
 

A Harcosokról, hadirorokkantakról és családtagjaik jogairól szóló törvény 63. szakasza(a JSzK 

Hivatalos Közlönye 98/24, 98/29 - mód.és 2000/25.- SZAB határozat és a SzK Hivatalos Közlönye 

2005/101 – másik törvény és 2009/111 – másik törvény), a Civil hadirokkantak jogairól szóló törvény 

4., 7. és 8. szakasza és az  élelmezési és elszállásolási térítmény magasságát illetve igénybe 

vételének feltételeit utazás idején és más helyen való tartózkodás ideje alatt előíró szabályzat (a JSzK 

Hivatalos Közölönye 98/37. szám) alapján kérelmezem jogosultság elismerését élelmezési és 

elszállásolási költségek megtérítésére utazás idején és más helyen való tartózkodás ideje alatt 

katonai rokkantak, a családi rokkantsági járadék élvezői, civil hadirokkantak és családtagjaik és a 

háború civil áldozatai részére.  

Az  utazás során szükségem van __________________________ kísérő segítségére, ezért 

kérelmezem, hogy számára is hagyják jóvá az elszállásolást. 

A határozat amellyel el van ismerve számomra a katonai rokkantság, civil hadirokkantság, a 

jogosultság a családi rokkantsági járulékra illetve a határozat amellyel el van ismerve számomra a 

hadirokkantak és a háború civil áldozatainak családtagja részére havi pénzbeli járadék a nevemre 

vezetett rokkantsági ügyiratban található, így megkérem, hogy hivatalból szerezzék be az adatot erről 

a tényről.  

 

_______________________________(a kérelmező neve és vezetékneve),  

SZSZ/JMBG _______________________________ 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A személyi igazolvány fénymásolata illetve a chippel ellátott 

személyi igazolvány 
Fénymásolat 

2. Az illetékes orvosi bizottság behívó idézése vizsgálatra Eredeti példány 

 

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 határozat amellyel el van ismerve számomra a 

katonai rokkantság, civil hadirokkantág, a 

jogosultság a családi rokkantsági járulékra illetve a 

határozat amellyel el van ismerve számomra a 

hadirokkantak és a háború civil áldozatainak 

családtagja részére havi pénzbeli járadék 

 

 

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a hiánytalan dokumentáció benyújtásától 

számított 15 napon belül megoldani.  

 

Illetékek/térítmények: Illetékmentes 

 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

Cím 

______________________________ 
Személyi igazolvány száma 

 

______________________________ 
Elérhetőségi telefon 

 

_______________________________ 

Aláírás 

 

_______________________________ 

 


