Kérelem
közigazgatási hatósági eljárásban személyes költségmentesség
megállapítására
I. KÉRELMEZŐ (ÜGYFÉL) SZEMÉLYES ADATAI
Megnevezés

Kérelmező (Ügyfél)

Neve (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Lakóhelye
Tartózkodási helye
Foglalkozás
II. A KÉRELMEZŐVEL (ÜGYFÉLLEL) KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név

Foglalkozás

Családi kapcsolat

1.
2.
3.
4.
5.
III. JÖVEDELMI ADATOK

Jövedelem típusa

Kérelmezővel (Ügyféllel) közös
háztartásban élő személyek
Nettó jövedelem (Ft/hó)

Kérelmező (Ügyfél)

Kereső tevékenységből származó jövedelem
Nyugdíj
Egyéb jövedelem
Összesen
A kérelemhez mellékelni kell:
- az ügyfélnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak 30 napnál nem régebbi
munkáltatói jövedelemigazolást,
- nyugdíjas esetén a munkáltató jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai
szelvényt) vagy a nyugdíj folyószámlára történő utalása esetén az utolsó havi bankszámlakivonatot,
- ha az ügyfélnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak munkajövedelemnek
(nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme van (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő juttatás, munkanélküli
járadék), akkor köteles ezen jövedelmekről szóló postai szelvényt, bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot,
vagy egyéb a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni.
Amennyiben az ügyfélnek és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs munkáltatója, és nem
nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, ezt a tényt a „Jövedelmi adatok” táblázatban fel kell tüntetni.
IV. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK
Egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények (pl. katasztrófahelyzet, betegség, egyéb vis maior események
stb.) (Amennyiben a körülmény igazolására az ügyfél számlával rendelkezik, annak 1 másolati példányát a
kérelemhez mellékelni kell.)

V. INGATLANOK
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Tulajdoni hányada
*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs
stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolások, nyilatkozatok alapján a közigazgatási
hatósági eljárásban SZEMÉLYES KÖLTSÉGMENTESSÉG-re való jogosultságomat szíveskedjenek
megállapítani.
Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a közigazgatási hatósági eljárásban a
személyes költségmentesség megállapítása iránti eljárásban történő felhasználásához.

Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található!
Zalaegerszeg, 20_____év _______________hó ______nap

_______________________________________
kérelmező (ügyfél) aláírása

