
 
 

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Szociális és Igazgatási Osztálya  pályázatot hirdet 

 
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS 

benyújtására 
 

A pályázat célja: A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családok támogatása a 
hátralék csökkentése, felszámolása érdekében. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztálya 
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2015.  október 30. (péntek) 

Pályázatot nyújthat be az a személy, akinek: 
1) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át 

(57.000.- Ft-ot), különösen indokolt esetben az  58.710.- Ft-ot, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 
250 %-át (71.250.- Ft-ot), különösen indokolt esetben az 73.388.- Ft-ot, 

2) a háztartásában élők vagyonnal nem rendelkeznek, 
3) a lakbér, központi fűtés, közös költség, víz- és csatornadíj, szemétdíj, áram-, vagy gázdíj tartozása 

legalább egyfajta hátralék esetében hat havi, összege pedig meghaladja az 50.000.- Ft-ot, de nem 
haladja meg a 150.000.- Ft-ot, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és 
igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben a hátralékának legalább 50 %-át  (a 
továbbiakban: önrész) megfizette. 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000.- Ft-ot), vagy 
db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (2.280.000.- Ft-ot) 
meghaladja. Nem minősül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen 
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 

Nem részesülhet támogatásban az, aki, vagy ugyanazon lakásra a háztartásában élők valamelyike a 
pályázat benyújtását megelőző 48 hónapban adósságkezelési szolgáltatásban, vagy adósságrendezési 
támogatásban részesült. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot írásban, az önkormányzati rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.  

(A formanyomtatvány, továbbá a csatolandó jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve letölthető a www.zalaegerszeg.hu 
honlapról (E-ügyintézés→Formanyomtatványok→Szociálpolitikai ügyek) 

A pályázathoz csatolni kell: 
 a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának 

megfelelő – a pályázat benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, vagy annak 
másolatát, továbbá 

 a vagyonnyilatkozatot, továbbá 
 a hátralékot nyilvántartó szolgáltató igazolását, mely tartalmazza 

- az adósság aktuális összegét és keletkezésének kezdő időpontját,  
- az igazolás kiállítását megelőző egy évben az igénylő által a hátralék csökkentésére 

teljesített befizetések összegét, 
- kikapcsolt közüzemi szolgáltatás esetén annak időpontját. 

Az adósságrendezési támogatás összege és folyósítása: A támogatás összege megegyezik a pályázó által 
megfizetett önrész összegével, de legfeljebb ötvenezer forint. Folyósítása a hátralékot nyilvántartó 
szolgáltató, vagy társasház számlájára történik. 

http://www.zalaegerszeg.hu/

