
KÉRELEM 
Önkormányzati támogatás igénybejelentéséhez 

járda átépítéséhez, építéséhez 

*Kérelmező adatai: 

*Neve: 

*Címe (értesítési/levelezési cím): 

*Telefonszáma: 

  E-mail címe: 

*Átépítendő vagy építendő járda címe: (ahol a járdát kívánja építeni): 

*Átépítendő vagy építendő járdaszakasz/ok teljes hosszúsága: m 

  Magyarázó ábra (amennyiben szükséges): 

*Jelenleg található-e meglévő járda (aláhúzandó/bekarikázandó): Igen Nem 

  A meglévő járda állapota: 

*A meglévő járda anyaga (aláhúzandó/bekarikázandó): 

nincs tégla térkő beton betonlap aszfalt egyéb 

*Megépítendő járda tervezett anyaga (aláhúzandó/bekarikázandó): 

beton térkő 

*Támogatás utólagos folyósítását az alábbi bankszámlámra kérem átutalni: 

  A kérelem indoklása (amennyiben szükséges): 

2016. május 1-e után járdaépítési támogatásban a jelen kérelemmel benyújtott járdaszakasz nem részesült 

támogatásban. A pályázati feltételeket áttanulmányoztam, azokat megértettem, és az abban foglaltakat 

elfogadom. 
 

*Dátum: 2021. ……………………. 

 

*Kérelmező aláírása 

 *-al jelölt mezők kitöltése kötelező! 



Kipontozott adatok kitöltése kötelező, ezek hiánya esetén a nyilatkozat érvénytelen! 

NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás alapján 
 

Alulírott: 

Név: …………………………………………………………………………………………………... 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………… 

hozzájárulok Nagykőrös Város Önkormányzat és Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

(továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.  

 

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

Az adatkezelés célja a 2021. évi lakossági járdaépítési pályázatban foglalt, Adatkezelő által 

vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az 

ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. 

 

A további személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, bankszámlaszám, 

e-mail cím, adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, stb. 

 

Hozzájárulok, ahhoz, hogy az Adatkezelő, részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt 

küldjön, valamint a megadott telefonszámon felhívjon. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájáruló 

nyilatkozat vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására (kiemelten: név, 

cím, telefonszám), a 2021. évi lakossági járdaépítési pályázat megvalósítása érdekében, 

vállalkozáshoz, és/vagy személyhez történő adattovábbítására. Jelen hozzájáruló nyilatkozat 

bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen 

hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

 

Kelt, ………………………………, 2021. …………….. hónap ……. nap 

 

 

………………………… 

Nyilatkozattevő aláírása 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Tanú 1      Tanú 2 

 

Név: ………………………………………… Név: …………………………………………. 

Lakcím: …………………………………….. Lakcím: ……………………………………… 

Anyja neve: ………………………………… Anyja neve: …………………………………. 

Személyi ig. sz.: ……………………………. Személyi ig. sz.: …………………………….. 

Aláírás: ……………………………………… Aláírás: ……………………………………… 


