
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

Jogosultsági feltétel 

A támogatást Ózd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személy veheti igénybe. 

Támogatásban részesíthető az, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 

(57.000,-Ft), egyedül élő esetében 250 %-át (71.250,-Ft) és sem a kérelmezőnek, sem 

a családjának vagyona nincs. 

 

A támogatás havi összege, ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme 
a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500,-Ft): 
6.000,-Ft 
b) meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500,-Ft), de nem 
haladja meg a 150 %-át (42.750,-Ft): 5.000,-Ft 
c)  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át meghaladja (42.750,-Ft): 4.000,-
Ft. 
 
Szükséges mellékletek 

• jövedelemnyilatkozat a megfelelő igazolásokkal együtt a kérelem beadását 
megelőző havi nettó jövedelmekről /GYES-ről, GYET-ről szóló nyilatkozat; GYED-
ről szóló igazolás; nyugdíjszerű ellátásról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
igazolása a havi teljes összegről (”zöld csíkos papír”); munkaviszonyból származó 
jövedelem esetén a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről 
munkáltatói igazolás vagy bérjegyzék; közfoglalkoztatás esetén szerződés, előző 
havi bérjegyzék vagy munkáltatói igazolás; foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, gyermekek 
otthongondozási díja, valamint időskorúak járadékának folyósítása esetén az 
Ózdi Járási Hivatal igazolása; NYES (nyugdíj előtti segély) folyósításáról a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály igazolása; jövedelemmel nem rendelkező nagykorú 
esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály által kiadott hatósági bizonyítvány/; 

• a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a 
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, 
továbbá, ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők 
megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük 
gyakorolja, a gyámhivatal jegyzőkönyvét e megállapodásukról; 

• egyedülállóság tényére, valamint a tartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozatot; 
• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára 

vonatkozó igazolás, - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a 

fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével -, 

• nagykorúak esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról; 

• szolgáltató részére történő utalás esetén a szolgáltató által kiállított számla 
mindkét oldala. 

  



Ügyindítás 
Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon – postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Szociális Osztály fsz. 1-es irodájában lehet benyújtani.  
 
Ügyintézési határidő  
sommás eljárásban: 8 nap,  
teljes eljárásban: 60 nap. 
 
Jogorvoslat  
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez címzett, de az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 
Osztályánál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.   
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
• 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
• Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Letölthető nyomtatvány 

• Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapításához 

http://ozd.hu/content/cont_606d848c372405.84522767/kerelem_lakhatashoz_kapcsolodo_telepulesi_tamogatas_megallapitasahoz.pdf

