A könnyebb egyeztetés végett kérjük, szíveskedjen megadni telefonszámát:……………………………….

iktatószám
Polgármesteri Hivatal
4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1. szám

Költségmentesség iránti kérelem
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a T. Címhez, hogy a ............…./201…. ügyiratszámú, a(z)
………………………………………………………………………………………….. eljárás
során felmerült költségek megfizetése tekintetében – a közigazgatási eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény 159. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatósági hatósági
eljárásban személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – részemre költségmentességet biztosítani szíveskedjen.
I. Kérésem indoka a következı (a megfelelı pontot jelölni kell!)
 1. Jövedelmi, vagyoni helyzetem vizsgálata nélkül költségmentességben részesülhetek a
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint, mivel a kérelem benyújtásakor
az alább felsorolt feltételek valamelyike fennáll:
 a) aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,
 pénzellátásban részesülı hadigondozott és nemzeti gondozott vagyok,
 hajléktalan személy vagyok,
 menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy
menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult
vagyok.

 2. Kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaim miatt az ügyben felmerült eljárási költségeket (kb. ……………… Ft-ot) nem vagyok képes viselni.
 3. Különös méltánylást érdemlı körülmények miatt a költségeket nem tudom viselni, létfenntartásom, illetve az általam eltartottak létfenntartása veszélyeztetett a következı okokból
(pl.: katasztrófahelyzet, betegség, egyéb vis maior események stb.): .........................................
......................................................................................................................................................
II. Kereseti és jövedelmi viszonyaim a következık (az I. rész 2. vagy 3. pontjában fennálló kérés esetén):
 1. Keresettel, jövedelemmel rendelkezem.
Kereseti, jövedelmi helyzetem a következı:
Saját jövedelmem
Velem közös háztartásban élı közeli hozzátartozóim jövedelme

MunkaKereset,
jövedelemnek
jövedelem,
nem minısü(nyugdíj)
lı jövedelem

Összes
jövedelem

-………………………………….
- ………………………………….
- ………………………………….
- ………………………………….
Jövedelem összesen:
A kereset- és jövedelemigazolásokat csatolom.
 2. Keresettel, jövedelemmel nem rendelkezem.
Nyilatkozom, hogy sem nekem, sem a velem közös háztartásban élı közeli hozzátartozómnak
nincs munkáltatója, nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs.
III. Vagyoni viszonyaim a következık (az I. rész 2. vagy 3. pontjában fennálló kérés esetén):
 1.A lakhelyemül szolgáló ingatlanon kívüli ingatlannal rendelkezem.
Ingatlan
becsült
forgalmi
értéke

Ingatlanok megnevezése
(címe, tulajdoni lapszám, hrsz.)

Tulajdoni
részarányom

Az ingatlan tulajdoni hányadom szerinti becsült forgalmi
értéke

 2. Ingatlannal – a lakóhelyemül szolgáló ingatlanon kívül – nem rendelkezem
Nyilatkozom, hogy a lakhelyemül szolgáló, …………………………, ……………………..
u. ……….. sz. alatti ingatlanon kívüli ingatlan (rész és teljes) tulajdonnal nem rendelkezem.

Közremőködését elıre is köszönöm.
Kelt: ...................................... , 201….év…...hónap ……nap
…………….............................
Aláírás
………………………………..
Ügyfél neve (nyomtatottan)
……………………………….
lakcím
melléklet ....... db
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