3. melléklet a 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kérelmet postai úton vagy személyesen az alábbi címen nyújthat be:
Ongai Polgármesteri Hivatal
3562 Onga, Rózsa u. 18.
Ügyfélfogadás: Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
13.00 -16.00
8.00 - 12.00

KÉRELEM
Lakhatással összefüggő támogatáshoz
1. Kérelmező
Név:____________________________________Születéskori név:________________________________________
Születési hely, év, hó, nap:________________________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________TAJ szám:
Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, özvegy,
özvegy bejegyzett élettárs
Állampolgársága*: magyar, vagy bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy:
külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás jogcíme:_________________________
Bejelentett lakóhely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):_________________________________________
Bejelentett tartózkodási hely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):__________________________________
A lakás használatának jogcíme:

tulajdonos

bérlő

2. A kérelmezővel a lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
személyek adatai:
Név
Születési hely, év, hó, nap
Jogcím (rokonsági fok)
TAJ szám, anyja neve
1
2
3
4
5
6
7

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan
személy:
●aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak , ha igen, akkor a személyek száma …... fő
●aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen akkor a személyek száma …... fő
●aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen akkor a személyek száma …...... fő.

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:
A kérelmező és háztartásában élő személy nyugdíj összesítő igazolását, előző havi munkaviszonyból származó
jövedelméről szóló igazolását, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti Adó ésVámhivatal) igazolást, valamint az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző hónapig
keletkezett jövedelemről nyilatkozatot (a kérelem mellékletét képező formanyomtatványon), ösztöndíj esetén egy évre
vonatkozó igazolást, gyermektartásdíjból, rokoni támogatásból vagy egyéb jogcímen kapott jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmének egy havi átlagáról nyilatkozatot (a kérelem mellékletét képező
formanyomtatványon).
Egyéb jövedelmekről: (GYES, GYET, családi pótlék összegéről csak nyilatkozni kell)

Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

Kérelmezővel
közös háztartásban
élő rokon
jövedelme

Összesen

1 Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2 Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
(adóbevallás 1/12 része)
3 Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó évi
jövedelem 1/12 része
4 Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5 A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6 Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
7 Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8 Egyéb (különösen kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések.)
9 Összes jövedelem
Egy főre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki) : __________________ Ft/hó.
Húzza alá, hogy mely szolgáltatóhoz kéri utalni a lakhatási támogatás összegét
Szolgáltató neve:
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.(szemétszállítási díj)
Polgármesteri Hivatal (közkút díj, ha rendelkezik közkúttal, akkor az elsődleges)
Fűtés (NKM Energia Zrt.)
Víz ( ÉRV Zrt.)
Szennyvíz (Borsodvíz Zrt.)
Villany (ÉMÁSZ Nyrt.)

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában:
...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen

nem (a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog).
III. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a
velem együtt élő közeli hozzátartozóm
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg
tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
….........................................
aláírás
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelem- és vagyonnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat–a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Kelt: Onga, ..................év ….................... hó …....... nap
…………………………………………..
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy amennyiben a részemre települési támogatás megállapításra
kerül, fellebbezési jogomról lemondok.

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

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

aláírás

NYILATKOZAT
Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Alulírott (név):_____________________________Születési hely, év, hó, nap:____________________
nyilatkozom, hogy az alábbi – nem havi rendszerességgel szerzett – jövedelemmel rendelkezem:
1.Rokoni támogatásból származó– a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelmem egy havi
átlaga:______________Ft.
2.

Egyéb jogcímen szerzett– a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott – jövedelmem egy havi
átlaga:______________Ft.

3.

Tartásdíjból származó jövedelmem az alábbiak szerint alakult:

● gyermek neve: __________________________
a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga: ________________Ft.
gyermek apjának neve, születési helye, ideje:__________________________
● gyermek neve: __________________________
a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga: ________________Ft.
gyermek apjának neve, születési helye, ideje:__________________________
● gyermek neve: __________________________
a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga: ________________Ft.
gyermek apjának neve, születési helye, ideje:__________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódis ágát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az
önkormányzat – a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága
útján – ellenőrizheti.

Onga, ..................év ….................... hó …....... nap
…………………………………..
aláírás

TÁJÉKOZTATÓ
Kérelem kitöltéséhez
I.

II.

Személyes adatok
A kérelmezővel egy háztartásban élőszemélyek mindegyikének ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel kell rendelkeznie.
Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldön vagy külföldről
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és
az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert
költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán nyugdíjpénztári
tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkentheti a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési költségekhez adott
hozzájárulást, az alkalmanként adott rendkívüli települési támogatást, a lakhatási támogatást, az
adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot,
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik
havi nyugdíjat, szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát, fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatást, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási
munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energia felhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét
meghaladó részét.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
a) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó –
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell
figyelembe venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál az adóbevallással lezárt időszak és a
kérelem benyújtását megelőző hónapig keletkezett jövedelem egy havi átlagáról nyilatkozatot kell

tenni.

Jövedelem típusai:
1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelő, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó
jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék.
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, aktív korúak
ellátása, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefügg pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez
mellékelni szükséges.
Vagyon:
Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének harmincszorosát (2020-ban a 855.000,- Ft-ot) vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát
(2020-ban a 2.280.000,- Ft-ot)
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak, azaz ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.
III.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A lakhatási támogatásra való jogosultság jogcíme: az önkormányzat a rendeletében meghatározottak szerint a
rászoruló családok részére nyújthat támogatást.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek
és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit. A lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatásba bevont szolgáltatások köre:
közüzemi díjtámogatás (fűtés, világítás, víz, szennyvíz, közkút-használat, szemétszállítás, lakbér) a megjelölt
szolgáltatóhoz történő utalással.
A lakhatással összefüggő települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250 %-át, egyedül elő
esetén 300 %-át.
A támogatás összege szolgáltatók számára utalással történik, rendkívül indokolt esetben készpénzben is
teljesíthető.
A lakhatással összefüggő rendszeres támogatást – a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
kezdődően - folyó év december 31-ével bezárólag kell megállapítani. Újabb kérelem benyújtásának
lehetősége, a jogosultság lejártát követő hónap.

