
Érkezett: ………………… 

Ikt. Szám.: ………………. 

KÉRELEM 

a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításához 

 

1.Alulírott 
Név: _______________________________________________________________________ 

Születési hely, idő:_______________________,  _______év _________ hó ___________ nap 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Lakóhely: __________________________________________________________________ 

Vagy 

Tartózkodási hely:____________________________________________________________ 

 

kérem, hogy részemre a Nagyatádi Járási Hivatalnál 
- indított …………………………………………………………………………..….ügyemben 

vagy 

- a folyamatban lévő _______________________ számú ügyben 

költségmentességet engedélyezzenek. 

 

2.Nyilatkozok arról, hogy kérelmem benyújtásakor*: 

aktív korúak ellátásra jogosult vagyok IGEN NEM 

időskorúak járadékában részesülök IGEN NEM 

ápolási díjban részesülök IGEN NEM 

vakok személyi járadékában részesülök IGEN NEM 

fogyatékossági támogatásban részesülök IGEN NEM 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek IGEN NEM 

saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök IGEN NEM 

pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott vagyok IGEN NEM 

hajléktalan vagyok IGEN NEM 

menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy  

menedékeskénti  elismerését  kérő  személy  számára  biztosított  ellátásra  és 

támogatásra jogosult vagyok 

 

IGEN NEM 

 
3.Kérelmező ingatlantulajdonnal rendelkezik*: IGEN                    NEM 
 

Amennyiben ingatlantulajdonnal rendelkezik: 

Kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik*: IGEN                    NEM 

 

Ha a lakóhelyéül szolgáló ingatlantulajdonon kívül további ingatlanokkal rendelkezik 

az ingatlan(ok) címe: 
1. ingatlan:_________________________________________________________________________________ 

2. ingatlan:_________________________________________________________________________________ 

3. ingatlan:_________________________________________________________________________________ 

 

az ingatlan(ok) helyrajzi száma: 
1. ingatlan:_________________ 

2. ingatlan:_________________ 

3. ingatlan:_________________ 

 

az ingatlan(ok) becsült forgalmi értéke(számmal és betűvel kiírva): 
1. ingatlan:____________,-Ft ________________________________________,-forint 

2. ingatlan: ____________,-Ft ________________________________________,-forint 

3. ingatlan: ____________,-Ft ________________________________________,-forint 

 

 

 

_____________________________ 

* A megfelelő választ húzza alá! 

 



Érkezett: ………………… 

Ikt. Szám.: ………………. 

 

 

4. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:* 

Neve Születési helye, ideje Rokonság 

megnevezése 

 

   

   

   

   

   

 

*Közeli  hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, 

hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a 

bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa 

 

5. Kérelmemben a jövedelemigazoláson (nyugdíjon) túl költségmentességem alapjául szolgáló alábbi 

körülményeket tárom fel: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. A  kérelmem benyújtásával  egyidejűleg csatoltam saját  és  a  velem  közös  háztartásban  élő  közeli 

hozzátartozó(k)nak (A megfelelő választ húzza alá!): 

 

a) a 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, 

b) nyugdíjas  esetén  a  munkáltatói  jövedelemigazolás  helyett  vagy  mellett  az  utolsó  havi  nyugdíjszelvényt  

(postai szelvényt) vagy a nyugdíj folyószámlára történő utalása esetén az utolsó havi bankszámlakivonatot, 

c) munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelmekről szóló postai szelvényt, 

bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot. 

vagy 

Kijelentem, hogy nekem, valamint a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs  munkáltatója, 

nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs. 

 

___________________________       _______________________ 

Dátum          aláírás 

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben költségmentességben részesülök, köteles vagy oka költségmentesség 

alapjául szolgálófeltételekben beálló változást annak bekövetkezésétől számított öt napon belül a Nagyatádi 

Járási Hivatalnak bejelenteni. Ha a Nagyatádi Járási Hivatal a bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy 

jövedelmi és vagyoni helyzetemben változás állt be, a költségmentességet engedélyező végzését ennek 

megfelelően módosítja vagy visszavonja, és az eljárás során felmerült eljárási költségek megtérítésére, valamint 

a várható költségek megelőlegezésére kötelez. 

 

___________________________       _______________________ 

Dátum          aláírás 


