TÁJÉKOZTATÓ
HÁTRALÉKCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV.20.)
önkormányzati rendelete alapján hátralékcsökkentési támogatás az alábbi együttes feltételek mellett adható.
Értékhatárok és jogosultsági feltételek
Egy főre jutó jövedelem (felső) határa:
- 71.250,- Ft
Jogosultsági feltételek:
• A hátralékcsökkentési támogatás a kérelmező és háztartása lakhatásának megőrzését elősegítő egyszeri
természetbeni támogatás.
• Hátralékcsökkentési támogatásban részesülhet az a kérelmező és annak háztartása,
◦ akinek díjhátraléka
▪ eléri a 60.000,- Ft-ot
▪ legalább 6 havi
(Díjhátraléknak minősül: lakbérhátralék, víz- és csatornahasználati, távhőszolgáltatási, szemétszállítási
díjtartozás)
◦ hátralékcsökkentési támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező önrész befizetését igazolja,
melynek összege min. 20.000.- Ft.
◦ a háztartás tagjai nem rendelkeznek vagyonnal
A hátralékcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak, legfeljebb 2 évente egyszer állapítható
meg.
Hátralékcsökkentési támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező, vagy a háztartásban élő személy Szeged MJV
Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete szerinti
hátralékcsökkentési támogatásban vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2015. február 28-án hatályos rendelkezései szerinti adósságcsökkentési támogatásban részesül, vagy ezek a
támogatások 24 hónapon belül szűntek meg.
Vagyon:
• Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt
összeg, amelynek
• külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének harmincszorosát (855.000,- Ft-ot) vagy
• együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát
(2.280.000,- Ft-ot)
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,
az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármű.
A hátralékcsökkentési támogatás összege a befizetett önrész kétszerese, de legfeljebb 100.000.- Ft.
A kérelem benyújtásának helye:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálata (6720 Szeged,
Széchenyi tér 11.)
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-kedd: 8.00 – 15.00-ig
szerda: 8.00 – 11.00-ig és 13.00 – 17.30-ig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00 – 12.30-ig
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda kihelyezett ügyfélszolgálata (6723
Szeged, Sás u. 2.)
Ügyfélfogadási idő:
hétfő és csütörtök: 8.00 – 13.00-ig

