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EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
 

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATTÓL IGÉNYELT TÁMOGATÁSOKHOZ 

 

Kiadva: 2021.április 26. 1/3 Változatszám: 1 

 

Iktatási szám:      Köt. Váll. Szám:  
 
A támogatási cél pontos megnevezése (a rövid, kifejező, egyedi szókapcsolat utaljon a 

támogatandó célra, feladatra, szervezetre, stb.)  

 

Az Önkormányzat 16/2010 (V. 27.) számú rendelete szerinti magánszemélyek kivitelezésében 

közterületen megvalósuló járdaépítés. 

 

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI (ha a kérelmező nem jogi személyiségű szervezet, akkor a 

kérelmező szervezet, csoport, klub, mozgalom, kör, stb. neve mellett a z ún. befogadó 

szervezet, azaz jogi személyiséggel, stb. rendelkező szervezet adatait és befogadó 

nyilatkozatát is lehetőség szerint adja meg, illetve csatolja ) 

1.1 Neve: ………………………………………... 

 Befogadó szervezet neve: 
……………………………………………………………………………… 

1.2 Székhelye:                                                      
…………………………………………………………………….     házszám 

 Befogadó szervezet székhelye: 

………………………………………………………………………… 

1.3 Levelezési címe: ……………………………………………………………. 

………………………… 

Befogadó szervezet levelezési címe: 

…………………………………………………………………... 

1.4 Tám. szerz. aláírására jogosult személy neve, beosztása:  
…...............................tulajdonos 

 Befogadó szervezet képviselője, beosztása: 

…………………………………………………………… 

1.5 Kapcsolattartó személy neve, beosztása:  

1.6 Telefonszáma: mobil: 

1.7 Befogadó szervezet elérhetőségei: 

…………………………………………………………………….. 

1.8 Faxszáma: …..........……………………...... e-mail címe: 

1.9 Adószáma: …............................................. 

(ha van befogadó szervezet, akkor annak az adószámát és bankszámlaszámát kérjük megadni) 
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1.10 Bankszámlaszáma:  

 

 

 

 

2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 

 

2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, részletes költségvetési terv (a projekt rövid 

leírása): 

 

A lakó a ….........................................................alatti ingatlana előtt a közterületi részén 1 

térkő     2 beton burkolatú (kérjük aláhúzni) járdát épít az anyagszükséglet számvetés 

szerint. 

2.2 Megvalósítás helye, ideje:          

 

3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért számadatok a 

támogatandó elképzelés pénzügyi életképességét, helyeselhető több lábon állásának tényét támasztják alá) 

 

3.1  A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó):  

 ……………………………. Ft 

3.2  Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege:  

 ……………………………. Ft 

3.3  Más forrásból rendelkezésre álló összeg:   ……………………………. 

Ft 

 Forrás megnevezése: 

…………………………………………………………………………... 

3.4 Hitel:        ……………………………. 

Ft 
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3.5 Egyéb önkormányzati (gödi) hozzájárulás:   

 ……………………………..Ft 

3.6  Egyéb forrás:       

 ……………………………..Ft 

 

3.7 Jelen kérelemmel igényelt támogatási összeg:               ……………………………. 

Ft 

 

3.8     Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése 

A csatolt anyagszükségleti számvetés, és a tételes számlák, azok elfogadott mennyisége 

és költsége szerint. 

3.9     Egyéb, az ügyre vonatkozó fontos közölnivaló 

…..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................... 

Kijelentem, hogy Göd Város Önkormányzata vagy bármely szervezete felé sem adó, 

sem díj, sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs. 

 

Kelt: Göd,  

      

 ………………...................…………………….
  

  a kérelmező (cégszerű) aláírása,  bélyegző 

 

 

 

 

 

 


