Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szociális Támogatások Osztálya

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti

KÉRELEM
A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft., FŐGÁZ Zrt, E.On, Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt., NHSZ Szolnok Zrt.) felé fennálló fizetési kötelezettség teljesítésének
elmaradásából keletkezett hátralékot megfizetni nem tudom, ezért kérem a települési
adósságcsökkentési támogatásban való részvételemet és az önkormányzat támogatását tartozásom
rendezéséhez.
Kérelmező neve: ....................................................................................................................................................
Születéskori neve: ................................................... Anyja neve: .......................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................... .
Szem. ig. alapján bejelentett lakóhelyének címe: ............................................................................................. .
Szem. ig. alapján tartózkodási helyének címe: ......................................................................................... .
TAJ száma: …………………………………
Telefonszáma: ……………………………
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………… fő.
A lakásban élők adatai:
Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

TAJ száma

1. ...............................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................................

………………………………...…

kérelmező

Jövedelemnyilatkozat (forintban)
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme:

1.

2.

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból, és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

A háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme: …………….. Ft/hó/fő
* A lakásban tartózkodás jogcíme:
 tulajdonos,
 haszonélvező,
 önkormányzati lakás bérlője, használója,
 jogi személytől bérelt lakás bérlője.

* A megfelelő rész aláhúzandó
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv, az önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti, valamint más hatóságok rendszerével
egyeztetheti.
Hozzájárulok, hogy a települési adósságcsökkentési támogatásban való részvétel időtartama alatt
az önkormányzat a folyó fizetési kötelezettséggel, hátralékkal kapcsolatban információt kérjen a
szolgáltatóktól.
A települési adósságcsökkentési támogatásba bevont, hátralékként figyelembe vehető
tartozások összege (a mellékelt igazolások alapján):
Lakbérhátralék: ...........................................................................

…….……. Ft,

Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjhátralék: .............................

……….…. Ft,

Víz- és csatornahasználati díjtartozás: .......................................

…………... Ft,

Vezetékes gázdíj-tartozás: ...........................................................

…………... Ft,

Áramszolgáltatási díjtartozás: .....................................................

………..…. Ft,

Hulladékkezelési díjhátralék: .....................................................

………….. Ft,

Összesen: ..............................................................................

…………... Ft.

Előre fizetős mérőórával*
 rendelkezem,
 nem rendelkezem.

Szolnok, ….…. ……………… ….

………………………………...…

kérelmező

* A megfelelő rész aláhúzandó
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TÁJÉKOZTATÓ
Az igénylőlaphoz az alábbi igazolásokat kell csatolni, bemutatni:
a) érvényes személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
b) aktív kereső esetén: havonta mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy
hónap nettó jövedelméről kifizető által kiállított hivatalos igazolást,
c) vállalkozó esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi, elismert költségekkel és befizetési költségekkel csökkentett
átlagáról szóló Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolást, valamint nyilatkozatot,
d) nyugellátásban részesülő személy esetén: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály éves értesítését a nyugellátás összegéről
a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy folyószámla kivonatot, esetleges
év közbeni, visszamenőleges nyugdíjemelés, méltányossági nyugdíjemelésről szóló értesítést,
özvegyi nyugdíj folyósításának megszüntetéséről szóló határozatot.
e) jövedelemmel nem rendelkező esetén: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Szolnok, Ady E. út 9.) igazolását arról, hogy
nevezett munkanélküli ellátásban nem részesül
f) munkanélküli ellátásban részesülő esetén: a folyósított ellátást megállapító határozat, az
ellátás összegét igazoló postai kifizető szelvényt vagy folyószámla kivonatot, megszüntetés
esetén a megszüntető határozatot,
g) táppénzes állomány esetén: hivatalos munkáltatói igazolást, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Egészségbiztosítási Osztály 1. (Szolnok, Ady E. út 9.) által kiadott igazolást a táppénz
összegéről,
h) GYED esetében a folyósító szerv igazolását,
i) Gyermektartásdíj esetén kifizetési szelvény vagy folyószámla kivonat, valamint a bírósági
végzés, és a végrehajtásra vonatkozó jegyzőkönyv,
j) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetében hallgatói jogviszony
igazolás, mely tartalmazza a folyósított ösztöndíjat is,
k) háztartásban élő – korhatárra tekintet nélkül - tartósan beteg illetőleg testi, érzékszervi,
értelmi vagy más fogyatékos személy esetén a fogyatékosságról, rokkantságról szóló igazolás,
l) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló adásvételi szerződés, bérleti szerződés,
m) az adósságról a szolgáltatató által kiállított igazolást, a kérelem benyújtását megelőző
hónap utolsó napjáig a fennálló tartozásról, a kikapcsolás tényéről.
n) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságcsökkentési támogatásba
történő bevonására.
A kérelem benyújtása folyamatos.
A kérelem benyújtásának helye:
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Támogatások Osztálya
Szolnok, Kossuth tér 1. földszint.
szoctam@ph.szolnok.hu
Telefon: 56/503-581, 56/503-582, 56/503-583, 56/503-584, 56/503-585
Ügyfélfogadási idő:
hétfőn
13-16 óráig,
szerdán
9-11 óráig és 13-15 óráig
pénteken 9-12 óráig.
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NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy a települési adósságcsökkentési támogatás kérelem befogadását
követően köteles vagyok:


az adósságkezelési tanácsadást igénybe venni, háztartási naplót vezetni, a tanácsadóval
együtt működni az általa meghatározott ideig,



a jogerős határozat kézhezvételét követően a szolgáltatóval megkötni az önrész fizetéséről
szóló megállapodást,



részletfizetés esetén, a fizetési kötelezettségemnek eleget tenni minden hónap
20-ig, illetve az adósságkezelési tanácsadóval egyeztetett időpontig,



az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt v a l a m e n n y i lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos t á r gy h a v i díjfizetési kötelezettségemnek eleget tenni.

Kijelentem, hogy vállalom

az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését,

a készülék legalább egy éves időtartamú rendeltetésszerű használatát, amennyiben
részemre előrefizetős mérőkészüléket biztosítanak.
Tudomásul veszem, hogy az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétellel nem mentesülök
a bérleti jogviszony megszűnésének következménye, továbbá a szolgáltatók által a tartozás miatt
kezdeményezett folyamatban lévő szankciók foganatosítása alól.
Tudomásul veszem, hogy a települési adósságcsökkentési támogatás megszűnik, ha a fentebb
említett kötelezettségemnek bármilyen okból nem teszek eleget. Az adósságcsökkentési
támogatás ebben az esetben 36 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
Tudomásul veszem, hogy a települési adósságcsökkentési támogatás az első lezárásától számított
18 hónapon, a második lezárástól számított 24 hónapon belül ismételten nem részesülhetek
települési adósságcsökkentési támogatásban.
A települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmem kedvező elbírálása
esetén a fellebbezési jogomról lemondok Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 82. § (3) bekezdése értelmében.
Szolnok, ……………….……

……………………..…………….
kérelmező
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