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KÉRELEM
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

(A kérelmet kérjük olvashatóan kitölteni! A kérelem benyújtása díjmentes!)

I.

A kérelmező adatai (A továbbiakban: Kérelmező. Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhely:
Telefon, e-mail: (Nem kötelező megadni.)
II. A kérelem tárgya (Minden esetben kérjük kitölteni!)
A jelen kérelmet benyújtása
fennálló bérleti szerződéshez kapcsolódik

lakásigény benyújtásához kapcsolódik

Kijelentem, hogy Ócsa Város Önkormányzatával fennálló érvényes bérleti szerződéssel rendelkezem az alábbi
ingatlanra vonatkozóan (a továbbiakban: Ingatlan):
(Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a kérelem fennálló bérleti szerződéshez kapcsolódik!)

Ingatlan címe:
Ingatlan területe (m2):
Ingatlan szobáinak a száma:
Ingatlan komfortfokozata (összkomfortos, komfortos,
félkomfortos, komfort nélküli, vagy átmeneti elhelyezésre szolgáló):
Kérem, hogy az Ingatlanra vonatkozó bérleti díj mértékét az alábbiak szerint szíveskedjenek megállapítani:
költségelven

szociális alapon

(Kérjük, jelölje X-szel! Minden esetben kérjük kitölteni!
A szolgálati lakásra vonatkozó igény esetén is a bérleti díj „költségelven” történő megállapítását kérjük megjelölni!)

III. A Kérelmezővel együtt lakó személyek adatai (Abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a Kérelmezőn kívül más
személyek is élnek az Ingatlanban, illetve lakásigény benyújtása esetén abban az esetben, amennyiben a Kérelmező más személyekkel együtt kíván
beköltözni az ingatlanba!)

Név

Születési név

Születési hely,
idő

További együtt lakó személyek PÓTLAPON megjelölve.

Anyja neve

Hozzátartozói
kapcsolat

(Kérjük valamennyi együtt lakó személyt feltüntetni! A hozzátartozói kapcsolat oszlopban azt kell feltüntetni, hogy a megjelölt személy Önnek mely
hozzátartozója, amennyiben például a megjelölt személy az Ön gyermeke, úgy azt kérjük feltüntetni, hogy „gyermek”. Ennek megfelelően a hozzátartozói
kapcsolat lehet például: házastárs, élettárs, szülő, gyermek, házastárs gyermeke, unoka, testvér, stb.)
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IV. Költségelvű bérleti díj megállapítása szolgálati lakás esetében (Kizárólag szolgálati bérlakásra jogosultság esetén
kérjük kitölteni! FONTOS, hogy ebben az esetben a soron következő V-VI. pontokat NEM kell kitöltenie!)

Kérem, hogy az általam bérelt / bérelni kívánt ingatlant szíveskedjenek szolgálati bérlakásnak tekinteni, amely
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:
A munkáltatóm neve:
A munkáltatóm címe:
Az általam betöltött munkakör:
A szolgálati lakásigényt
megalapozó indok:
(KÖTELEZŐMELLÉKLET: munkáltatói igazolás.)

V. Jövedelemre vonatkozó adatok (Minden esetben kérjük kitölteni!)
Kijelentem, hogy én mint Kérelmező, valamint a velem együtt lakó családtagjaim (kizárólag) az alábbi
jövedelemmel rendelkezünk:
A Kérelmező jövedelmi adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)
munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozásból származó
jövedelem:

Ft / hó

Ft / hó

gyermek ellátásához
kapcsolódó támogatás:
(pl. családi pótlék)

Ft / hó

egyéb jövedelem összesen:

(pl. kapott tartásdíj, kapott járadék,
befektetésekből származó jövedelem, stb.)

Ft / hó

munkáltató, illetve más
foglalkoztató neve, címe:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozás megjelölése /
elnevezése, címe:
nyugellátás és egyéb
rendszeres szociális ellátás:

Ft / hó

az egyéb jövedelem
megjelölése, forrása:

A Kérelmező jövedelme összesen:

Ft / hó

A Kérelmező által fizetett tartásdíj (összesen):

Ft / hó

A tartásdíj jogosultjának neve, címe:
(Jövedelem az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett, megszerzett vagyoni érték (bevétel) és azon bevétel, amely után az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Ennek megfelelően a kérelemben minden, a munkaviszony,
közszolgálati-, kormányzati szolgálati-, állami szolgálati- és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre /
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony, társadalombiztosítási jogviszony alapján elért jövedelemről, bevételről, a gyermek ellátásához kapcsolódóan
kapott támogatásról, bevételről (pl. családi pótlék), vagy bármely egyéb jogviszonyon alapuló járandóságról, jövedelemről, bevételről, munkanélküliellátásról nyilatkozni kell.
Havi rendszeres jövedelem esetén az adott jövedelem – kérelem benyújtását megelőző hónapban befolyt – nettó összegét kell feltüntetni, nem rendszeres
jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 (tizenkét) hónapban befolyt jövedelem nettó összegének az 1 (egy) havi átlagát kell
feltüntetni. Nem kell figyelembe venni azt a jövedelmet, amely esetén a jövedelem alapját képező jogviszony, vállalkozási forma, jövedelemforrás a jelen
kérelem beadását megelőzően megszűnt. A jövedelem nettó összege: a jövedelemnek az adó, adóelőleg, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, illetve egyéb
járulék, közteherviselési hozzájárulás levonása után fennmaradó összege.
A fentiek a jövedelem fogalmával kapcsolatos legfontosabb tájékoztatást tartalmazzák, további részletes tájékoztatás az Önkormányzattól kérhető.
KÖTELEZŐMELLÉKLET: a megjelölt adatokat igazoló hiteles okiratok valamennyi jövedelem, illetve a fizetett tartásdíj esetén. Pl. munkáltatói /
foglalkoztatói igazolás, nyugdíj-szelvény, csekkszelvény, folyószámla-kivonat, a jövedelem összegét megállapító határozat, a tartásdíjat megállapító
határozat, bankszámla-kivonat, stb. Bankszámla-kivonat esetén a bankszámla számának, a tulajdonos személyének, a jóváírt jövedelmeknek,
teljesített tartásdíjnak és az egyenlegnek van jelentősége, mindezeken túl a további adatokat ki lehet takarni.)
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Az együtt lakó családtagok jövedelmi adatai (Csak jövedelemmel rendelkező, a Kérelmezővel együtt lakó családtagok esetében,
ezen személyekre vonatkozóan kell kitölteni! A Kérelmező jövedelmi viszonyainál feltüntetett kitöltési útmutató alapján kérjük kitölteni!)

1.

A családtag neve:

munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozásból származó
jövedelem:
gyermek ellátásához
kapcsolódó támogatás:
(pl. családi pótlék)

Ft / hó
Ft / hó
Ft / hó

egyéb jövedelem összesen:
(pl. kapott tartásdíj, kapott járadék,
befektetésekből származó jövedelem, stb.)

Ft / hó
A megjelölt családtag jövedelme összesen:

munkáltató, illetve más
foglalkoztató neve, címe:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozás megjelölése /
elnevezése, címe:
nyugellátás és egyéb
rendszeres szociális ellátás:

Ft / hó

az egyéb jövedelem
megjelölése, forrása:
Ft / hó

A megjelölt családtag által fizetett tartásdíj (összesen):

Ft / hó

A tartásdíj jogosultjának neve, címe:
2.

A családtag neve:

munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozásból származó
jövedelem:
gyermek ellátásához
kapcsolódó támogatás:
(pl. családi pótlék)

Ft / hó
Ft / hó
Ft / hó

egyéb jövedelem összesen:
(pl. kapott tartásdíj, kapott járadék,
befektetésekből származó jövedelem, stb.)

Ft / hó
A megjelölt családtag jövedelme összesen:

munkáltató, illetve más
foglalkoztató neve, címe:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozás megjelölése /
elnevezése, címe:
nyugellátás és egyéb
rendszeres szociális ellátás:

Ft / hó

az egyéb jövedelem
megjelölése, forrása:

A megjelölt családtag által fizetett tartásdíj (összesen):

Ft / hó
Ft / hó

A tartásdíj jogosultjának neve, címe:
További családtagok jövedelme PÓTLAPON megjelölve.
(KÖTELEZŐMELLÉKLET: a Kérelmező jövedelménél megjelöltek szerint.)

Jövedelem összesítése (Minden esetben kérjük kitölteni! A pótlapo(ko)n feltüntetett adatokat is kérjük figyelembe venni!)
Az Ingatlanban együtt lakó személyek száma összesen (a Kérelmezővel együtt):
A Kérelmező és a vele együtt lakó családtagok havi nettó jövedelme összesen:
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fő
Ft / hó

Az egy főre eső havi nettó jövedelem:
(Az összes havi nettó jövedelem osztva az együtt lakó személyek számával.)

Ft / hó

VI. A vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok (Kizárólag abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a kérelem tárgya a
bérleti díj SZOCIÁLIS ALAPON történő megállapítása, a bérleti díj költségelven történő megállapításához a jelen pont kitöltése nem
szükséges!)

Kijelentem, hogy én mint Kérelmező, valamint a velem együtt lakó családtagjaim (kizárólag) az alábbi
vagyonnal rendelkezünk:
Ingatlanok
1. Az ingatlan címe:
Az ingatlan tulajdonosa és a
tulajdoni hányad:

(Kérjük, jelölje X-szel, illetve jelölje meg
az ingatlanban fennálló tulajdoni
hányadot, pl. 1/1 tulajdoni hányad.
Ha a tulajdonos valamelyik családtag,
úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező a tulajdonos, tulajdoni hányada:
□ valamely együtt lakó családtag a tulajdonos;
a családtag neve:
a családtag tulajdoni hányada:
Az ingatlan megjelölése:

Az ingatlan helyrajzi száma:

(Pl. lakás, gazdasági épület, szántó, stb.)

Az ingatlan területe:

Az ingatlan terhei:

(Épület esetén a hasznos alapterületet,
beépítetlen telek esetén a telek méretét
kérjük megadni!)

2

m

(A megjelölt tulajdonos tulajdoni
hányadát terhelő jogok, pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, stb.)

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
(1/1 arányú tulajdonjog esetén az ingatlan értékét kérjük megjelölni, ettől eltérő tulajdoni hányad esetén a megjelölt
tulajdonos(ok) tulajdoni hányadának az értékét! Terhek esetén a terhekkel csökkentett értéket kérjük megjelölni!)

2. Az ingatlan címe:
Az ingatlan tulajdonosa és a
tulajdoni hányad:

Ft

□ a Kérelmező a tulajdonos, tulajdoni hányada:

(Kérjük, jelölje X-szel, illetve jelölje meg
□ valamely együtt lakó családtag a tulajdonos;
az ingatlanban fennálló tulajdoni
a családtag neve:
hányadot, pl. 1/1 tulajdoni hányad.
a családtag tulajdoni hányada:
Ha a tulajdonos valamelyik családtag, úgy
adja meg a családtag nevét!)

Az ingatlan megjelölése:

Az ingatlan helyrajzi száma:

(Pl. lakás, gazdasági épület, szántó, stb.)

Az ingatlan területe:

(Épület esetén a hasznos alapterületet,
beépítetlen telek esetén a telek méretét
kérjük megadni!)

Az ingatlan terhei:
2

m

(A megjelölt tulajdonos tulajdoni
hányadát terhelő jogok, pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, stb.)

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
(1/1 arányú tulajdonjog esetén az ingatlan értékét kérjük megjelölni, ettől eltérő tulajdoni hányad esetén a megjelölt
tulajdonos(ok) tulajdoni hányadának az értékét! Terhek esetén a terhekkel csökkentett értéket kérjük megjelölni!)

Ft

További ingatlanvagyon PÓTLAPON megjelölve.
Fizetési számlák (bankszámlák) (Annak vizsgálatához, hogy a Kérelmező, illetve együtt lakó családtagjai vagyoni viszonyai

megfelelnek-e Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek.)

1. a számla száma:
a számla tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a számlavezető pénzintézet neve:
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a számla egyenlege: (Forinttól eltérő pénznem esetén kérjük az összeget
a kérelem keltének napján irányadó MNB árfolyam szerint átváltani.)
2. a számla száma:
a számla tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a számlavezető pénzintézet neve:
a számla egyenlege: (Forinttól eltérő pénznem esetén kérjük az összeget

Ft

a kérelem keltének napján irányadó MNB árfolyam szerint átváltani.)

3. a számla száma:
a számla tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a számlavezető pénzintézet neve:
a számla egyenlege:

Ft

(Forinttól eltérő pénznem esetén kérjük az összeget a kérelem keltének napján
irányadó MNB árfolyam szerint átváltani.)

További fizetési számlák PÓTLAPON megjelölve.
(KÖTELEZŐ MELLÉKLET: bankszámla-kivonatok a megjelölt számlákról a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónapra vonatkozóan,
amelyek esetében a számla számának, a tulajdonos személyének, a jóváírt jövedelmeknek, teljesített tartásdíjnak és az egyenlegnek van jelentősége,
mindezeken túl a további adatokat ki lehet takarni.)

Gépjárművek
a gépjármű forgalmi
1.
rendszáma:
a gépjármű tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a gépjármű gyártmánya, típusa:

a gépjármű gyártási éve:

a gépjármű becsült forgalmi értéke:
a gépjármű forgalmi
rendszáma:
a gépjármű tulajdonosa:

Ft

2.

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a gépjármű gyártmánya, típusa:

a gépjármű gyártási éve:

a gépjármű becsült forgalmi értéke:

Ft

További gépjárművek PÓTLAPON megjelölve.
(KÖTELEZŐMELLÉKLET: forgalmi engedélyek másolata.)

Egyéb vagyontárgyak

(pl. betétkönyv, értékpapír, műalkotás gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi érdekeltséget jelentő részesedés, pl. üzletrész, részvény, stb.)

1. a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
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(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:
2. a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:
3. a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:

Ft

További vagyontárgyak PÓTLAPON megjelölve.
(KÖTELEZŐMELLÉKLET: a vagyontárgyak megjelölt adatainak az igazolása, annyiban, amennyiben ez a vagyontárgy jellegéből fakadóan lehetséges.
Pl. 30 napnál nem régebbi – a www.e-cegjegyzek.hu oldalról, vagy más szolgáltatótól lekért ingyenes, vagy hiteles – cégkivonat; értékpapír-számla
kivonata, stb.
FONTOS: valamennyi vagyonról nyilatkozni kell – így különösen: ingatlan, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés, értékpapír, ingó
vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog –, kivéve a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat, valamint az olyan összegű pénzügyi intézménnyel
szemben fennálló követelést, amely a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentes a végrehajtás alól (azaz kevesebb mint 28.500 Ft). Szokásos
életszükségleti és berendezési tárgynak kell tekinteni a gépjármű kivételével különösen azt az ingóságot, amely a bírósági végrehajtásról szóló törvény
szerint mentes a végrehajtás alól. A fentiek a vagyon fogalmával kapcsolatos legfontosabb tájékoztatást tartalmazzák, további részletes tájékoztatás az
Önkormányzattól kérhető.)

Vagyontárgyak összesítése (Minden esetben kérjük kitölteni! A pótlap(ok)on feltüntetett adatokat is kérjük figyelembe venni!)
A Kérelmező és a vele együtt lakó családtagok vagyona
összesen:
VII. További előadások, nyilatkozatok (Amennyiben a Kérelmező további előadásokat, nyilatkozatokat kíván tenni. Nem
kötelező kitölteni.)

VIII. A kérelemhez mellékelt pótlapok és okiratok megjelölése. (Minden esetben kérjük kitölteni!)
A kérelemhez mellékelt pótlapok száma:

A mellékelt okiratok száma:

6/8

Ft

A mellékelt okiratok felsorolása:

IX. A Kérelmező nyilatkozatai
1. Kérem, hogy az Ingatlanra vonatkozóan köztem, valamint Ócsa Város Önkormányzata között fennálló bérleti
szerződés szerinti bérleti díj összegét a jelen kérelem II. pontjában megjelöltek szerint (költségelven, illetve
szociális alapon) szíveskedjenek megállapítani, Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017.
(IV. 27.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a kérelem szerinti bérleti
díj a jogosultság megállapítása esetén, legkorábban a hiánytalan kérelem benyújtását követő 2. (második) hónap első
napjától, de legkorábban 2021. január 02. napjától alkalmazandó.
2. A jelen kérelem aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok,
és az általam megtett nyilatkozatok helyesek, valósak és teljesek, az általam mellékelt okiratok mindezeken
túl valódiak, ideértve különösen, hogy (i) a megjelölt személyeken túl más személyek nem élnek az Ócsa Város
Önkormányzatától bérbe vett Ingatlanban; (ii) a megadott jövedelmi adatok teljesek, további jövedelemmel sem én,
sem a velem együtt lakó személyek nem rendelkeznek; (iii) a megadott vagyoni adatok teljesek, további vagyonnal
sem én, sem a velem együtt lakó személyek nem rendelkeznek.
3. A jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben megjelölt adatokban történt változást
köteles vagyok Ócsa Város Önkormányzatának haladéktalanul, de legkésőbb az adatokban történt változástól
számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni.
4. A jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy Ócsa Város Önkormányzata jogosult a jelen kérelemben
megjelölt adatokat ellenőrizni (a vonatkozó jogszabályokkal összhangban), továbbá jogosult a költségelven, vagy
szociális alapon megállapított bérleti díjra való jogosultságot évente – hasonló módon – felülvizsgálni. Az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja szerint hozzájárulok ahhoz, hogy az
Önkormányzat az adótitoknak minősülő helyi adókkal kapcsolatos adataimat megismerje és kezelje.
5. Amennyiben (az ellenőrzés, illetve a felülvizsgálat eredményeként) megállapításra kerül, hogy a jelen
kérelem szerint megállapított lakbértámogatásra nem vagyok jogosult, a részemre megállapított bérleti díj
és a rám nézve egyébként irányadó bérleti díj különbözetét, az összeg kamataival együtt köteles vagyok
megfizetni Ócsa Város Önkormányzata számára attól az időponttól számítva, amikor a lakbértámogatásra való
jogosultságom megszűnt (illetve amennyiben az egyáltalán nem állt fenn, úgy a megállapítás időpontjától számítva).
6. A jelen kérelem aláírásával kijelentem, hogy az Ócsa Város Önkormányzatától bérbe vett Ingatlanban kizárólag
az arra jogosult személyek élnek, az Ingatlan sem részben, sem egészben (albérlet, ágybérlet, vagy más módon)
nem kerül hasznosításra.
7. A jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy


a jelen kérelemben, illetve a kérelem mellékletét képező okiratokban foglalt adatokat Ócsa Város
Önkormányzata a kérelem elbírálásával, az adatok ellenőrzésével és felülvizsgálatával, a bérleti
szerződéssel, illetve jogszabályi kötelezettségei teljesítésével összefüggésben kezeli (az adatkezelés célja)
a bérleti szerződés, illetve használati jogviszony időtartama alatt, valamint a megjelölt jogviszonyok
megszűnését követő 5 (öt) évig azzal, hogy amennyiben ezen jogviszonyokkal kapcsolatban bármely fél
igényt érvényesít a másik féllel szemben, úgy – a megszűnést követő 5 (öt) éven túl is – az
igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárások jogerős / végleges lezárultát követő 1 (egy) évig (az
adatkezelés, az adatok tárolásának az időtartama);



az adatok megadása a lakbértámogatás elbírálásának szükségszerű feltétele, ezek hiányában a
jelen kérelem nem bírálható el;



a jelen kérelem elbírálásához szükséges adatok körét jogszabály határozza meg; Ócsa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete;
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a megjelölt adatokat megismerhetik az Ócsai Polgármesteri Hivatal azon munkatársai, illetve Ócsa
Város Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak azon tagjai, illetve más döntéshozói, akik
a megjelölt adatkezelési célok teljesítésében részt vesznek.
Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.

__________________________
Kérelmező
(Amennyiben a jelen kérelem V-VI. pontja, illetve a pótlap a Kérelmezővel együtt lakó családtagokra vonatkozóan is tartalmaz adatokat, illetve
nyilatkozatokat, úgy a jelen kérelmet ezen személyeknek (kiskorúak, illetve más jognyilatkozat tételére nem képes személyek esetében törvényes
képviselőiknek) is alá kell írniuk, az alábbi nyilatkozat megtételével.)

A jelen kérelemben (ideértve a pótlapokat és mellékleteket) foglaltakat megismertem, az aláírásommal
a jelen kérelem IX. pontjában írt nyilatkozatok (a 5. pontban foglaltak kivételével) a részemről is
értelemszerűen megtettnek minősülnek.

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

Előttünk, mint tanúk előtt:

(Minden esetben szükség van tanúkra! Nem lehet tanú a Kérelmező, illetve a kérelmet aláíró családtag.)

__________________________
tanú neve:
tanú címe:

__________________________
tanú neve:
tanú címe:
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Ócsai Polgármesteri Hivatal |Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
tel: 06-29/378-125 (18-as mellék) | e-mail: hatosag@ocsa.hu

PÓTLAP | TOVÁBBI EGYÜTT LAKÓ SZEMÉLYEK
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

I.

A Kérelmező adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Lakóhely:
II. A Kérelmezővel együtt lakó további személyek adatai
(Kérjük a kérelemhez fűzött kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni!)

Név

Születési név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Hozzátartozói
kapcsolat

Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.

__________________________
Kérelmező
Amennyiben a pótlap alapját képező kérelem V-VI. pontja, vagy valamely további a pótlap a Kérelmezővel együtt lakó, fent megjelölt további családtagokra
vonatkozóan is tartalmaz adatokat, illetve nyilatkozatokat, úgy a jelen pótlapot ezen személyeknek (kiskorúak, illetve más jognyilatkozat tételére nem
képes személyek esetében törvényes képviselőiknek) is alá kell írniuk az alábbi nyilatkozat megtételével.

A jelen pótlap alapját képező kérelemben (ideértve a pótlapokat és mellékleteket) foglaltakat megismertem, az
aláírásommal a kérelem VIII. pontjában írt nyilatkozatok (az 5. pontban foglaltak kivételével) a részemről is
értelemszerűen megtettnek minősülnek.
__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

__________________________
családtag neve:
törvényes képviselő neve:
kelt:

Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
Tanú neve, címe:

________________________
Tanú neve, címe:

Ócsai Polgármesteri Hivatal |Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
tel: 06-29/378-125 (18-as mellék) | e-mail: hatosag@ocsa.hu

PÓTLAP | TOVÁBBI JÖVEDELMEK
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

I.

A Kérelmező adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Lakóhely:

V. További jövedelmekre vonatkozó adatok (Kérjük a kérelemhez fűzött kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni!)
1.
Név:
munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
jövedelem:

Ft / hó

társas-, egyéni- és egyéb vállalkozásból
származó jövedelem:

Ft / hó

gyermek ellátásához kapcsolódó
támogatás:

Ft / hó

(pl. családi pótlék)

egyéb jövedelem összesen:

(pl. kapott tartásdíj, kapott járadék,
befektetésekből származó jövedelem, stb.)

Ft / hó

munkáltató, illetve más
foglalkoztató neve, címe:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozás megjelölése /
elnevezése, címe:
nyugellátás és egyéb rendszeres
szociális ellátás:

Ft / hó

az egyéb jövedelem megjelölése,
forrása:

A megjelölt személy / családtag jövedelme összesen:

Ft / hó

A megjelölt személy / családtag által fizetett tartásdíj (összesen):

Ft / hó

A tartásdíj jogosultjának neve, címe:
2.

Név:

munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
jövedelem:

Ft / hó

társas-, egyéni- és egyéb vállalkozásból
származó jövedelem:

Ft / hó

gyermek ellátásához kapcsolódó
támogatás:

Ft / hó

(pl. családi pótlék)

egyéb jövedelem összesen:
(pl. kapott tartásdíj, kapott járadék,
befektetésekből származó jövedelem, stb.)

Ft / hó

munkáltató, illetve más
foglalkoztató neve, címe:
társas-, egyéni- és egyéb
vállalkozás megjelölése /
elnevezése, címe:
nyugellátás és egyéb rendszeres
szociális ellátás:

Ft / hó

az egyéb jövedelem megjelölése,
forrása:

A megjelölt személy / családtag jövedelme összesen:

Ft / hó

A megjelölt személy / családtag által fizetett tartásdíj (összesen):

Ft / hó

A tartásdíj jogosultjának neve, címe:
Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.
__________________________
Kérelmező
Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
Tanú neve, címe:

________________________
Tanú neve, címe:

Ócsai Polgármesteri Hivatal |Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
tel: 06-29/378-125 (18-as mellék) | e-mail: hatosag@ocsa.hu

PÓTLAP | TOVÁBBI INGATLANOK
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

I.

A Kérelmező adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Lakóhely:
VI. A vagyoni viszonyokra vonatkozó további adatok
(Kérjük a kérelemhez fűzött kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni!)

Ingatlanok
1.
Az ingatlan címe:
Az ingatlan tulajdonosa és a
tulajdoni hányad:

(Kérjük, jelölje X-szel, illetve jelölje meg az
ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot, pl.
1/1 tulajdoni hányad.
Ha a tulajdonos valamelyik családtag, úgy
adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező a tulajdonos, tulajdoni hányada:
□ valamely együtt lakó családtag a tulajdonos;
a családtag neve:
a családtag tulajdoni hányada:
Az ingatlan megjelölése:

Az ingatlan helyrajzi száma:

(Pl. lakás, gazdasági épület, szántó, stb.)

Az ingatlan területe:

Az ingatlan terhei:

(Épület esetén a hasznos alapterületet,
beépítetlen telek esetén a telek méretét
kérjük megadni!)

2

m

(A megjelölt tulajdonos tulajdoni
hányadát terhelő jogok, pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, stb.)

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
(1/1 arányú tulajdonjog esetén az ingatlan értékét kérjük megjelölni, ettől eltérő tulajdoni hányad esetén a megjelölt
tulajdonos(ok) tulajdoni hányadának az értékét! Terhek esetén a terhekkel csökkentett értéket kérjük megjelölni!)

2.
Az ingatlan címe:
Az ingatlan tulajdonosa és a
tulajdoni hányad:

(Kérjük, jelölje X-szel, illetve jelölje meg az
ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot, pl.
1/1 tulajdoni hányad.
Ha a tulajdonos valamelyik családtag, úgy
adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező a tulajdonos, tulajdoni hányada:
□ valamely együtt lakó családtag a tulajdonos;
a családtag neve:
a családtag tulajdoni hányada:
Az ingatlan megjelölése:

Az ingatlan helyrajzi száma:

(Pl. lakás, gazdasági épület, szántó, stb.)

Az ingatlan területe:

(Épület esetén a hasznos alapterületet,
beépítetlen telek esetén a telek méretét
kérjük megadni!)

Az ingatlan terhei:
2

m

(A megjelölt tulajdonos tulajdoni
hányadát terhelő jogok, pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, stb.)

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
(1/1 arányú tulajdonjog esetén az ingatlan értékét kérjük megjelölni, ettől eltérő tulajdoni hányad esetén a megjelölt
tulajdonos(ok) tulajdoni hányadának az értékét! Terhek esetén a terhekkel csökkentett értéket kérjük megjelölni!)
Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.
__________________________
Kérelmező

Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
Tanú neve, címe:

________________________
Tanú neve, címe:

Ft

Ócsai Polgármesteri Hivatal |Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
tel: 06-29/378-125 (18-as mellék) | e-mail: hatosag@ocsa.hu

PÓTLAP | TOVÁBBI FIZETÉSI SZÁMLÁK
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

I.

A Kérelmező adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Lakóhely:
VI. A vagyoni viszonyokra vonatkozó további adatok
(Kérjük a kérelemhez fűzött kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni!)

Fizetési számlák (bankszámlák)
1.
a számla száma:
a számla tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a számlavezető pénzintézet neve:
a számla egyenlege: (Forinttól eltérő pénznem esetén kérjük az összeget a

kérelem keltének napján irányadó MNB árfolyam szerint átváltani.)

2.
a számla száma:
a számla tulajdonosa:

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a számlavezető pénzintézet neve:
a számla egyenlege: (Forinttól eltérő pénznem esetén kérjük az összeget a
kérelem keltének napján irányadó MNB árfolyam szerint átváltani.)

3.
a számla száma:
a számla tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a számlavezető pénzintézet neve:
a számla egyenlege:

Ft

(Forinttól eltérő pénznem esetén kérjük az összeget a kérelem keltének napján
irányadó MNB árfolyam szerint átváltani.)

Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.
__________________________
Kérelmező

Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
Tanú neve, címe:

________________________
Tanú neve, címe:
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PÓTLAP | TOVÁBBI GÉPJÁRMŰVEK
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

I.

A Kérelmező adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Lakóhely:
VI. A vagyoni viszonyokra vonatkozó további adatok
(Kérjük a kérelemhez fűzött kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni!)

Gépjárművek
a gépjármű forgalmi
1.
rendszáma:
a gépjármű tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a gépjármű gyártmánya, típusa:

a gépjármű gyártási éve:

a gépjármű becsült forgalmi értéke:
a gépjármű forgalmi
rendszáma:
a gépjármű tulajdonosa:

Ft

2.

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a gépjármű gyártmánya, típusa:

a gépjármű gyártási éve:

a gépjármű becsült forgalmi értéke:
a gépjármű forgalmi
rendszáma:
a gépjármű tulajdonosa:

Ft

3.

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a gépjármű gyártmánya, típusa:

a gépjármű gyártási éve:

a gépjármű becsült forgalmi értéke:
a gépjármű forgalmi
rendszáma:
a gépjármű tulajdonosa:

Ft

4.

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a gépjármű gyártmánya, típusa:

a gépjármű gyártási éve:

a gépjármű becsült forgalmi értéke:

Ft

Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.
__________________________
Kérelmező
Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
Tanú neve, címe:

________________________
Tanú neve, címe:

Ócsai Polgármesteri Hivatal |Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
tel: 06-29/378-125 (18-as mellék) | e-mail: hatosag@ocsa.hu

PÓTLAP | TOVÁBBI VAGYONTÁRGYAK
BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGELVEN, ILLETVE SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

I.

A Kérelmező adatai (Minden esetben kérjük kitölteni!)

Név:
Lakóhely:
VI. A vagyoni viszonyokra vonatkozó további adatok
(Kérjük a kérelemhez fűzött kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni!)

Egyéb vagyontárgyak

(pl. betétkönyv, értékpapír, műalkotás gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi érdekeltséget jelentő részesedés, pl. üzletrész, részvény, stb.)

1.
a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:
2.
a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:

(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:
3.
a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:
4.
a vagyontárgy megjelölése:
a vagyontárgy tulajdonosa:
(Kérjük, jelölje X-szel! Ha a tulajdonos valamelyik
családtag, úgy adja meg a családtag nevét!)

Ft

□ a Kérelmező,
□ valamely együtt lakó családtag; a családtag neve:

a vagyontárgy körülírása:
(Amennyiben van, úgy a vagyontárgy azonosítóját, típusát, egyéb
jellemzőit kérjük megjelölni!)

a vagyontárgy becsült forgalmi értéke:

Ft

Kelt: __________, 2020. _____ hó __. napján.
__________________________
Kérelmező
Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
Tanú neve, címe:

________________________
Tanú neve, címe:

