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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013. (…...) ön-
kormányzati rendelet felhatalmazása alapján a fogyatékos személyek adósságterheinek enyhíté-
se és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás (a továbbiakban: tá-
mogatás) elnyerésére 2014. január 6. napjától pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 

1. A támogatás megállapításának általános feltételei 

Vissza nem térítendő támogatásban az a személy részesíthető, aki az Önkormányzat közigazga-
tási területén lévő, az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő 
gazdálkodó szervezet tulajdonában álló lakásban bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy a 
saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban, vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló 
lakásban állandó lakáshasználatra jogosultként, vagy más tulajdonában álló lakásban az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog jogosultjaként lakik, és önhibáján kívül lakhatási 
költségei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot halmozott fel, és a kérelmező 
saját maga, vagy közeli hozzátartozója fogyatékos személy. 

1.1.  Fogyatékosnak minősül az a személy, aki: 

a) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészség-
károsodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komp-
lex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, 

b) aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

c) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, 
d) a rokkantsági járadékos, 

e) rokkantsági ellátásban részesül, 
f) aki vakok személyi járadékában részesül, 

g) aki fogyatékossági támogatásban részesül, 
h) aki rehabilitációs ellátásban részesül, 

i) 2011. december 31-e előtt I., II. vagy III. csoportú rokkantsága alapján részesült nyugellá-
tásban és 2012. január 1-jét követően részére öregségi nyugdíjat folyósítanak. 
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Közeli hozzátartozónak minősül: 
(A Ptk. 685. § b) pontja alapján) 
 
A házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és ne-
veltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó 
továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házas-
társ, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegy-
zett élettársa. 

1.2.  A támogatás megállapításának további feltételei: 

a kérelmező saját maga vagy közeli hozzátartozója  fogyatékos személy, és 
a kérelmező (ideértve a támogatás megállapításának alapjául szolgáló fogyatékos 

közeli hozzátartozót is) a pályázati kérelem benyújtását megelőzően legalább 
két éve megszakítás nélkül életvitelszerűen, állandó jelleggel a díjhátralékkal 
érintett lakásban lakik, és 

a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyug-
díjminimum) 250 %-át (2013-ban a 71.250.- Ft-ot), és 

a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli 
hozzátartozók tulajdonában lévő vagyon (ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű 
jog stb.) együttes forgalmi értéke nem haladja meg a nyugdíjminimum össze-
gének százszorosát (2013-ban az 2.850.000.- Ft-ot). Ebben a tekintetben nem 
minősül vagyonnak az az ingatlan és ingó vagyontárgy, amelynek értékesítése 
veszélyeztetné a kérelmező (tulajdonos) lakhatási és megélhetési feltételeit, és 

a díjhátralék az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a kérelmező által la-
kott lakásra keletkezett, és 

a kérelmező vállalja, hogy a közüzemi díjakat a támogatás odaítélésétől kezdődő-
en folyamatosan és határidőben megfizeti. 

1.3.  Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező, 

a) akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, illetve aki eltartási, élet-
járadéki, vagy öröklési szerződés alapján ellátásban részesül, vagy 

b) akinek az érintett lakás hasznosításával (bérbeadás, albérletbe adás, stb.) össze-
függésben jövedelme keletkezik, vagy 

c) akinek, illetve akire tekintettel az Önkormányzat a támogatást 3 éven belül már 
egyszer megállapította. 

1.4. Támogatás csak egy jogcímen, egy személy részére és egy lakás tekintetében 
állapítható meg. A támogatást ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy igénylő 
részére lehet megállapítani. Bérlőtársak, illetve tulajdonostársak esetében a támo-
gatás csak az egyik bérlő, illetve tulajdonos jogosultsága alapján állapítható meg. 
A támogatás odaítélésekor a kérelmező által lakott lakás nagyságát nem kell fi-
gyelembe venni. 

1.5. Ha a kérelmező a megállapítás alapjául szolgáló eljárás során hamis adatot közöl, 
adatokat eltitkol, részére támogatás nem állapítható meg, illetve a már megítélt 
támogatást vissza kell vonni. 
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1.6. A szociális körülmények vizsgálata céljából környezettanulmány készíthető. 

1.7.  A támogatás körébe sorolt díjhátralék tartozások: 

a) Vezetékes gáz-, áram-, távhő- és vízszolgáltatási díjtartozás, 
b) csatornahasználati-és szemétszállítási, kéményseprési díjtartozás, 
c) a társasházi közös költség tartozás, lakásszövetkezeti költséghátralék, 
d) lakbérhátralék és külön szolgáltatások díjhátraléka 

 

2. A pályázatok benyújtása és elbírálása 

2.1.     A pályázatokat az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, az előírt mellékletek-
kel együtt, 2014. február 28. napjáig kell személyesen, vagy törvényes megha-
talmazással rendelkező képviselő útján benyújtani az alábbi hivatalban: 

Szociális Főosztály 
Szociális Osztály  

1041 Budapest, Király u. 12-14. 
Telefon: 231-31-01 

 
Ügyfélfogadási idő  

hétfő 14-18 óráig 
kedd nincs ügyfélfogadás 
szerda 10-17 óráig 
csütörtök nincs ügyfélfogadás 
péntek 8-1230 óráig 

 
A pályázati adatlapok ingyenesen szerezhetők be a fenti hivatalban, vagy letölthetők a 
http://www.ujpest.hu weboldalról.  

2.2.  A pályázati kérelmekhez csatolni kell: 

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem 
rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat (nyilatkozatokat); 

b) vállalkozó, társas vállalkozás vezető tisztségviselője esetében az Állami Adó-
hatóság által kiadott jövedelemigazolást, valamint nyilatkozatot a le nem zárt 
adóév átlagos havi jövedelméről; 

c) nyilatkozatot a kérelmező és családja, valamint az életvitelszerűen együttlakó 
személyek számáról, és családi állásáról; 

d) 16 életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást; 
e) munkanélküli személy esetén - ha a személy a Munkaügyi Központ által folyó-

sított ellátásban részesül - a Munkaügyi Központ igazolása a folyósított támo-
gatás összegéről; 

f) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy van-e érvényes tartási, életjáradéki vagy 
öröklési szerződése; 

g) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára vagyoni 
helyzetére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot); 
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h) a közüzemi szolgáltatók - 15 napnál nem régebbi keltezésű - igazolását a köz-
üzemi díjak egyenlegéről, valamint a díjhátralék keletkezésének időpontjáról 
és mértékéről; 

i) a fogyatékosság alapján folyósított ellátás igazolására szolgáló okiratot; 
j) a lakásbérleti szerződésének másolatát, illetve magántulajdonú lakás esetében 

három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, vagy nyilatkozatot arról, 
hogy kéri annak hatóság általi beszerzését; 

k) nyilatkozatot arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban legalább két éve élet-
vitelszerűen, milyen jogcímen lakik; 

l)  nyilatkozatot arról, hogy az adós a hitelező szervezeteket felhatalmazza arra, 
hogy a fizetés elmaradásáról az Önkormányzatot tájékoztassák; 

m)a pályázó és a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázati kérelem benyújtását megelőző 3 évben nem része-
sültek támogatásban. 

 
2.3. A hiányosan benyújtott és a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban 

meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek el-
bírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség. 

2.4. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi 
Bizottsága bírálja el. 

2.5. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban értesíti. 

2.6. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az adósságkezelésre vonatkozó szerző-
dést köt, amelynek alapján a támogatás összegét a díjhátralék követelésére jogo-
sult szolgáltatóknak utalja át. 

 
 
 
Budapest, 2013……………………… 
 
 
 
            Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL * SZOCIÁLIS OSZTÁLY *  1042 Budapest, Király u. 12-14. 

5

 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
A pályázatot jelen adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt 2014. január 6. napjától 2014. február 
28. napjáig lehet személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani a pályázati felhívás 2.1. pontjában 
megjelölt hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan benyújtott és a Rendeletben 
vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem 
kerülnek elbírálásra! 
 
A pályázati adatlap valamennyi rovatát ki kell tölteni, nemleges válasz esetén kihúzni! 

1. A pályázó személyi adatai: 

Név: 
......................................................................................................................................................... 

Születési név: 
.......................................................................................................................................... 

Anyja neve: 
............................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: 
...................................................................................................................... 

Családi állapota:*    hajadon           nőtlen     

           férjes            nős      
           elvált            özvegy     

         élettársi kapcsolat     Állampolgársága: ……………….… 

Házastársával/élettársával közös bejelentett lakóhellyel   igen   nem  
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik?*  

Nyugdíjfolyósítási törzsszám: …………………Telefon: (kitöltése nem kötelező) ………………..……… 

Bejelentett lakóhelye:....................................................................................................................... 

Bejelentett tartózkodási helye:.......................................................................................................... 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen (a megfelelő 
rész aláhúzandó), illetve az alábbi címen élek: 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. A súlyosan fogyatékos személy adatai: 

Név: ......................................................................................................................................................... 

Születési név: .......................................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................... 

Nyugdíjfolyósítási törzsszám: ………………………… Telefon: (kitöltése nem kötelező) ………………..……… 

Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................................. 

Bejelentett tartózkodási helye:................................................................................................................. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen (a megfelelő rész aláhú-
zandó), illetve az alábbi címen élek: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. A lakás adatai, ahol a pályázó tartózkodik: 

önkormányzati 
bérlakás  magántulajdonú  magánbérlet  egyéb, mégpedig: ……………….. 

 

összkomfortos  komfortos  félkomfortos  komfort nélküli  szükséglakás  

A lakás szobaszáma:  ……………     A lakás nagysága: ………m2 

A lakásban élő személyek száma: ……… fő 

Ingatlanát hasznosítja-e?  igen  nem   

A kérelmező és családja lakása, illetve a tulajdonában álló egyéb vagyon havi fenntartási költségének 
összege (villanyszámla, gázdíj, víz- és csatornadíj, távfűtés díja, szemétdíj, bérleti díj, közös költség, hi-
teltörlesztés, biztosítások díja, vagyonhoz kapcsolódó adóteher): …………………….. Ft. 

A lakhatás jogcíme (pályázó)*: 

tulajdonos     bérlő     haszonélvező    

közeli hozzátartozó    hozzátartozói kapcsolat megnevezése: 
……………………………………………….. 

egyéb legális jogcím     a jogcím megnevezése: ……………………………………………….. 

A lakás tulajdonosának neve, címe: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Mióta lakik életvitelszerűen a pályázó és a súlyosan fogyatékos személy a kérelem tárgyához kapcsolódó 

lakásban? ….……év …………………hó ……… naptól. 
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4. A súlyos fogyatékosság megnevezése és igazolása*: 

Magam, illetve a velem egy lakásban élő közeli hozzátartozóm 

magasabb összegű családi pótlékban részesül    

rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy    

rokkantsági járadékos     

rokkantsági ellátásban részesül     

vakok személyi járadékában részesül     

fogyatékossági támogatásban részesül    

rehabilitációs ellátásban részesül     

munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette        

legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett     

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket         

2011. december 31-e előtt I., II. vagy III. csoportú rokkantsága 
alapján részesült nyugellátásban és 2012. január 1-jét követően 
részére öregségi nyugdíjat folyósítanak           

* A megfelelő választ X-szel kell jelölni 

5. Díjhátralékkal kapcsolatos információk: 

A pályázat benyújtásának időpontjában az alábbi közüzemi tartozásaim állnak fenn: 

 Tőke összege Kamat összege Összesen 

Vezetékes gáz   
 

Áram   
 

Távhőszolgáltatás   
 

Vízszolgáltatás   
 

Csatornahasználat   
 

Szemétszállítás   
 

Kéményseprés   
 

Közös költség   
 

Lakbér és különszolgáltatások 
díja   

 

Mindösszesen   
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6. A kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó jövedelmek részletes adatai: 

A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa  
(élettársa) 

Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más foglalkozta-
tási jogviszonyból származó 

            

   közfoglalkoztatásból származó       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, ős-
termelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

            

3. Táppénz, gyermekgondozási támoga-
tások (különösen: gyed, gyes, gyet, csa-
ládi pótlék, tartásdíj, árvaellátás) 

            

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások (különösen: 
álláskeresési ellátások, a IV. kerületi és 
más önkormányzat által folyósított ellá-
tások) 

            

6. Egyéb jövedelem 
Megnevezése:……………….……….……… 

   ………………………………………… 

            

7. Összes jövedelem             

8. Az összes nettó jövedelmet csökkentő 
tényezők (a megfizetett tartásdíj össze-
ge) 

      

9. A megélhetést biztosító egyéb források 
(pl. rokoni támogatások) 

 Megnevezése:…………………...…………… 

   ………..………………………………… 

   ………..………………………………… 

      

A kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított egy főre jutó családi nettó jövedelem..………….…… Ft 
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7. A pályázó és a vele együtt lakó személyek adatai: 

Név 
Rokoni kapcsolata a 
kérelmezővel/nincs 

kapcsolat 

Születési idő 
(év, hó, nap) 

Foglalkozás, nyugdíjfolyósí-
tási törzsszám 

1.Pályázó: ///////   

A vele együtt lakó személyek:    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

8.  Nyilatkozatok 
 

Alulírott az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatás odaítélését követően az esedékes közüzemi díjakat a 
szolgáltatóknak határidőben megfizetem. 

1. Nincs eltartásra képes és köteles hozzátartozóm. 

2. A tulajdonomban, illetve a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim tulajdonában lévő 
vagyon (ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog) együttes forgalmi értéke nem haladja meg a 
nyugdíjminimum összegének ötvenszeresét, azaz az 1.425.000.- Ft-ot. 

3. Részemre, illetve rám való tekintettel, valamint közeli hozzátartozóm részére három éven belül 
díjhátralék-kiegyenlítő támogatást az Önkormányzat nem állapított meg. 

4. Tudomásul veszem, hogy a megállapítás alapjául szolgáló eljárás során hamis adatot közlök, ada-
tokat eltitkolok, részemre támogatás nem állapítható meg, illetve a már megítélt támogatást az 
Önkormányzat visszavonja. 

5. Érvényes tartási, öröklési, életjáradéki szerződésem:  van  nincs  

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a hitelező szerv (közszolgáltató) a fizetés elmaradásáról az Önkor-
mányzatot tájékoztassa, valamint ahhoz, hogy az Önkormányzat indokolt esetben, a pályázati fel-
tételek tisztázása céljából, - velem egyeztetett időpontban – környezettanulmányt készítsen. 
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A pályázati kérelemhez mellékletként csatolom: 

1. A saját és a velem közös háztartásban élő családtagjaim – a pályázat benyújtását megelőző havi - 
rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat. 

2. A közüzemi szolgáltatók 15 napnál nem régebbi igazolását a díjak egyenlegéről, valamint a díjhát-
ralék mértékéről. 

3. A súlyos fogyatékosság alapján folyósított ellátás igazolására szolgáló okirat másolatát. 

4. A magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló okirat másolatát. 

5. A lakásbérleti szerződésének másolatát, illetve magántulajdonú lakás – három hónapnál nem ré-
gebbi – tulajdoni lap másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy kérem nevezett okiratok hatóság 
általi beszerzését. 

Budapest, 2014………………………….. napján 

...........................................................   ........................................................ 
a pályázatban megjelölt fogyatékos     a pályázó aláírása 

  személy aláírása 

Ha a pályázó fogyatékossága miatt aláírni nem tud, pályázati kérelmét és nyilatkozatát tanúkkal kell hite-
lesíteni. 

Alulírott tanúk kijelentjük, hogy a pályázati adatlapot a pályázó akaratának megfelelően töltöttük ki, 
amelynek tényét aláírásunkkal igazoljuk: 

1. tanú aláírása:………………………….. 2. tanú aláírása:………………………… 

 szig.száma:…………………………….  szig.száma:………………………….. 

 lakcíme:…………………………………  lakcíme:………………………………. 
 
 
 


