Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

Kérelem a mezei őrszolgálat/hegyőrség működéséhez nyújtott
negyedéves állami támogatás igényléséhez
1. Az őrszolgálat létszámának igazolása
Igazolom, hogy 20..... ........................................ hó ......... naptól 20..... ...................................
hó ..... napig az .............................................................. önkormányzat/hegyközség területén
a mezei őrszolgálat/hegyőrség .........................................(betűvel kiírva) fővel működött.

2. A működési költségek részletezése
Dologi kiadások
Számla sorszáma

Összege

Dologi kiadások összesen:
Személyi kiadások
Munkabér összege
Járulékok összege
Személyi kiadások összesen
Az igényelt állami támogatás összege
(negyedéves dologi és személyi kiadások
összegének 50%-a, de maximum 270 ezer Ft/fő/n.év)
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Személyi kiadással érintett őr neve*

Születési ideje

*Működéshez nyújtott támogatás kizárólag a nyilvántartásba vett mezőőr/hegyőr után vehető
igénybe!

Kérem az őrszolgálat működéséhez kifizethető támogatási összeg megállapítását a mezei
őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 2. §
alapján.

Kelt: ……………………………………………….
………..év ……………………hó ……..nap

………………………………………………………..
polgármester/hegybíró

PH.
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Rendelkezés a jogorvoslati jogról:
A jogorvoslati jogról való lemondás csak a kérelemnek megfelelő döntés esetén hatályos és azt a célt
szolgálja, hogy az ügyfél kérelmének megfelelő döntés mielőbb véglegessé váljon. Teljesített a kérelem,
ha a bizonylatokkal alátámasztott és megítélt támogatási összeg megegyezik azzal, vagy meghaladja
az ügyfél által kérelmezett támogatási összeget.

A kérelem teljesítése esetén a döntés közlése előtt az általam
önkormányzat/hegyközség nevében eljárva lemondok a fellebbezési jogról.

Kelt: ………………………………………………..
………..év …………………hó ………….nap

képviselt

………………………………………………………..
polgármester/hegybíró

PH.

A kérelemhez csatolandó iratok:
Dologi kiadásokat igazoló számlák, kifizetési bizonylatok stb. hitelesített másolatai
Személyi kiadásokat igazoló bérjegyzékek stb. hitelesített másolatai
A támogatási összeg megállapítása minden esetben a csatolt, hitelesített bizonylatokkal
alátámasztott, az őrszolgálat működéséhez köthető kiadások alapján történik.
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