
1. MELLÉKLET 
 

A KÉRVÉNY ŰRLAPJA 

 

KÉRVÉNY INGYENES JOGSEGÉLY JÓVÁHAGYÁSÁRA 

 

A helyi önkormányzat elnevezése, amelyhez a kérvénnyel folyamodik 

__________________________________________________________________________________ 

A tárgy száma: 

____________________________________________________________________________ 

 

I.1. KÉRELMEZŐ 

 

Család- és utónév 

                                                                                                          

Lakcím (a személyi igazolványban, illetve tartózkodási helyként bejelentett cím) 

 

Helység, utca és házszám 

Állampolgárság 

 

A kérelmező foglalkozása 

 

A kérelmező telefonszáma (ha van) 

 

E-mail-cím (ha van) 

 



 

I.2. A PROBLÉMA LEÍRÁSA, AMELY MIATT INGYENES JOGSEGÉLYÉRT FORDUL 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

I.3. A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI 

 

Család- és utónév 

Lakcím (a személyi igazolványban, illetve tartózkodási helyként bejelentett cím) 

 

Helység, utca és házszám 

Az iroda székhelyének címe 

 

Utca és házszám 

Telefonszám 

 

E-mail-cím (ha van) 

 

 

I.4. A MEGHATALMAZOTT ADATAI 

 

Család- és utónév 

Lakcím (a személyi igazolványban, illetve tartózkodási helyként bejelentett cím) 

 

Helység, utca és házszám 

Az iroda székhelyének címe 

 

Helység, utca és házszám 

 
Telefonszám 

 

E-mail-cím (ha van) 

 



I.5. ANNAK A SZEMÉLYNEK AZ ADATAI, AKIT A KÉRELMEZŐ A KÉRVÉNY 
BENYÚJTÓJAKÉNT MEGJELÖLT (HA VAN ILYEN) 

 

Család- és utónév 

 

Lakcím (a személyi igazolványban, illetve tartózkodási helyként bejelentett cím) 

 

Helység, utca és házszám 

Telefonszám 

 

E-mail-cím (ha van) 

 



 

2. MELLÉKLET 
 

A FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ BIZONYÍTÉKOK ADATAI 

 

II.1. Első rész 

- az a kérelmező tölti ki, akik megvalósítja a pénzbeli szociális segélyre való jogosultságát, a szociális 

védelmet rendező törvénnyel összhangban, illetve az a kérelmező, aki megvalósítja a családi pótlékra 

való jogosultságát, a gyerekes családok pénzügyi támogatását rendező törvénnyel összangban – (az 

ingyenes jogsegélyről szóló törvény 4. szakasza 1. bekezdésének 1) pontja) 

 

 

A szociális központ okiratának száma, amelyben jóváhagyja a pénzbeli szociális segély folyósítását 

 

A helyi önkormányzati szerv okiratának száma, amelyben jóváhagyja a családi pótlék folyósítását 

 

A feltételek teljesüléséről szóló egyéb bizonyítékok: 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

II. Második rész 

- az a kérelmező tölti ki, aki nem teljesíti a feltételeit annak, hogy  a pénzbeli szociális segélyre vagy a 

családi pótlékra való jogosultság felhasználója legyen, de konkrét jogügyletben a jogsegély saját 

bevételből való fizetése miatt teljesítené a pénzbeli szociális segélyre vagy a családi pótlékra való 

jogosultság megvalósításának feltételeit –  

(az ingyenes jogsegélyről szóló törvény 4. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja) 



II. 1. A KÉRELMEZŐ ANYAGI ÁLLAPOTÁNAK ADATAI 

 

II.1.1. A jövedelemről szóló adatok 

* A kérelmező tölti ki 

Magában foglalja a havi jövedelmről szóló adatokat, a kérelem benyújtását megelőző hónapra 
vonatkozóan 

 

A kérelmező havi jövedelme 

 

A jövedelemszerzés alapja 

 

A munkaadó elnevezése és székhelye 

 

 

* A kérelmező családtagja, illetve háztartásának tagja tölti ki 

Magában foglalja a havi jövedelmről szóló adatokat, a kérelem benyújtását megelőző hónapra 
vonatkozóan 

A kérelmező családtagjai, illetve háztartásának tagjai 

 CSALÁD- ÉS UTÓNÉV A KÉRELMEZŐVEL 
VALÓ VISZONY 

LAKCÍM / TARTÓZKODÁSI 
HELY CÍME 

    
    
    

 

II.1.2. A kérelmező családtagjainak, illetve háztartása tagjainak jövedelméről szóló adatok 

Havi jövedelem 

 

A jövedelemszerzés alapja 

 

A munkaadó elnevezése és székhelye 

 



II.1.3. A kérelmező, illetve családtagjai, illetve háztartásának tagjai által birtokolt ingatlanokról 
szóló adatok 

* A kérelmező tölti ki 

 1. 2. 3. 4. 
A tulajdonos 
család- és utóneve 

    

Az ingatlan 
fajtája 

    

Cím      
Terület      
Az ingatlan 
lakóhelyiségként 
szolgál 

    

Az ingatlant üzleti 
tevékenység 
végzésére 
használják, amely 
a kérelmező 
és/vagy 
családtagjának, 
illetve háztartása 
tagjának 
eltartására szolgál 

    

 

* A kérelmező családtagja, illetve háztartásának tagja tölti ki 

 1. 2. 3. 4. 
A tulajdonos 
család- és utóneve 

    

Az ingatlan 
fajtája 

    

Cím      
Terület      
Az ingatlan 
lakóhelyiségként 
szolgál 

    

Az ingatlant üzleti 
tevékenység 
végzésére 
használják, amely 
a kérelmező 
és/vagy 
családtagjának, 
illetve háztartása 
tagjának 
eltartására szolgál 

    

 



II.1.4. A járművekről szóló adatok 

* A kérelmező tölti ki 

 1. 2. 3. 4. 
Fajta, márka, 
típus és azonosító 
jel 

    

A tulajdonos 
család- és utóneve 

    

Rendszám      
Érték     

 

II.1.5. Egyéb vagyon adatai 

* A kérelmező tölti ki 

 1. 2. 3. 4. 
A vagyon fajtája 
(pénzbeli letét, 
értékpapír, 
tőkerészesedés, 
stb.) 

    

A tulajdonos 
család- és utóneve 

    

A vagyon értéke     

 



Harmadik rész 

* A meghatározott csoporthoz tartozó kérelmező tölti ki 

(az ingyenes jogsegélyről szóló törvény 4. szakaszának 3. bekezdése) 

 

KÉRELMEZŐ 

 

A kérelmező: (bekarikázni) 

1) gyermek, akinek törvényen alapuló jogáról, kötelezettségéről vagy érdekéről bíróság, egyéb állami 
szerv, illetve közhatalmi szerv előtt folytatott eljárásban döntenek; 

2) személy, akivel szemben egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai kezelés és 
felügyelet biztonsági intézkedését, vagy kötelező pszichiátriai kezelés védőintézkedését hajtják végre; 

3) személy, akivel szemben a cselekvőképesség részleges vagy teljes megvonásának vagy 
visszaállításának eljárása folyik; 

4) személy, aki családon belüli erőszaktól való jogi védelmet élvez; 

5) személy, aki testi és lelki kínzástól, embertelen és megalázó bánásmódtól vagy 
emberkereskedelemtől való jogi védelmet élvez; 

6) személy, aki menedékjogot kér a Szerb Köztársaságban; 

7) menekült, másodlagos védelem alatt álló vagy belsőleg széttelepített személy; 

8) mozgássérült személy; 

9) gyermek, aki elhelyezésben részesül a szociális védelmi rendszeren belül; 

10) gyermek vagy fiatal személy, aki számára megszűnt a 26 éves kor betöltéséig szóló szociális 
elhelyezés szolgáltatása; 

11) felnőtt vagy idős személy, akit saját beleegyezése nélkül helyeztek el szociális védelmi 
intézményben; 

12) személy, aki születési ideje és helye megállapítására való jogát megvalósítja, a peren kívüli 
eljárást rendező törvénynek megfelelően; 

13) személy, akit kényszerrel kilakoltattak és átköltöztettek, a lakhatást rendező törvénnyel 
összhangban. 



 

3. MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy anyagi helyzetem miatt, magam és 
családtagjaim, illetve háztartásom tagjainak szükségszerű eltartására való kár nélkül, nem tudom 
viselni a jogsegély költségeit, s a kérvényben szereplő minden adat valós, pontos és hiánytalan.   

Tudatában vagyok annak, hogy a Szerb Köztársaságnak jogában áll a jogsegélyre kifizetett 
pénzeszközök visszatérítését kérni, ha: 

1) az ügyvédek által nyújtott ingyenes jogsegély használata, a közjegyzői okiratok elkészítése vagy a 
jogvita megoldásában való közvetítés pontatlan vagy valótlan adatok alapján történt; 

2) nem jelentem helyzetem megváltozását, amely az ingyenes jogsegélyről, illetve a közjegyzői okirat 
elkészítéséről vagy a jogvita megoldásában való közvetítésről szóló végzés hatályon kívül helyezését 
eredményezhette volna (35. szakasz 1. bekezdés); 

3) a törvény végrehajtása felett gyakorolt felügyelet (53. szakasz) során az ingyenes jogsegély 
használatára, a közjegyzői okiratok elkészítésére vagy a jogvita megoldásában való közvetítésre való 
jogosultsággal való visszaélést állapítanak meg; 

4) a pénzbeli szociális segélyre vagy a családi pótlékra való jogosultság megszűnt annak az eljárásnak 
a kimenetele miatt, amelyben ügyvédek ingyenes jogsegélyt nyújtottak.  

Beleegyezem, hogy az illetékes szerv hivatalból ellenőrizze a vagyonomról és a jövedelmemről szóló, 
feltüntetett adatokat. 

 

Kérelmező 

_________________________  


