
 
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

ZOMBOR VÁROS 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

 

JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 31. pontjára („A SZK Hivatalos Közlönye” 07/129 

és 14/3 - másik törvény), nyújtom be jogsegély iránti kérelmemet a következő területet illetően  

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

 

____________ ____________________ (a kérelmező neve és vezetékneve), JMBG/SZSZ ______________________ 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A jogsegély szolgáltatási illetékének befizetési bizonylata olyan 

esetekben amikor az ügyfél nincs felmentve az illeték fizetése alól 
Оригинал/оверена копија 

 

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 kérvény 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. Határozat arról, hogy a  kérelmező az anyagi családi 

támogatás felhasználója /bizonylat arról, hogy családi 

erőszak áldozata  –szükség szerint a szociális segély 

 
 



felhasználói esetében   

2. Bizonylat a kérelmező rossz/gyenge anyagi helyzetéről – 

szükség szerint 
 

 

3. Bizonylat arról, hogy a kérelmező munkanélküli személy 

-  szükség szerint 
 

 

4. Bizonylat arról, hogy a kérelmező rokkant személy -  

szükség szerint  
 

 

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal hiánytalan kérelmi dokumentáció esetében köteles azonnali jogsegélynyújtásra, a 

polgároknak konkrét esetekben nyújtható jogsegély-szolgáltatás fajtájától függően. 

 

Illetékek/térítmények: 

 

Jogsegély-szolgáltatás illetéke a Szerb Köztársaságban érvényben levő ügyvédi díjszabás szerint, a Városi aktussal 

összhangban csökkentve. Az illetéket a következő számlaszámra kell befizetni 840-745141843-30, számlatulajdonos 

más városi/községi bevételek, hivatkozási szám 97 81-232, az utalás célja „jogsegély-szolgáltatás illetéke, 

__________ dinár összegben. 

Az anyagi támogatás felhasználói nem fizetnek illetéket a jogsegély-szolgéltatás igénybe vételekor.  

 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________  
 

 

 

 

 
                                                                                                                  

Cím 

 

______________________________ 
Személyazonossági igazolvány száma 

______________________________ 
Elérhetőségi telefon 

_______________________________ 

Aláírás  

_______________________________  

 

 

 


