
Fizetési kedvezmény engedélyezése lakástámogatási hatósági eljárásban

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség Az eljárásra a lakás fekvése szerinti megyei kormányhivatal illetékes.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal - Salgótarján, Rákóczi u. 36

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- A  kérelmező  saját  és  a  vele  közös  háztartásban  elő
hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi, utolsó 3 havi nettó
jövedelemről szóló munkáltatói igazolása

- A  kérelmező  saját  és  a  vele  közös  háztartásban  élő
hozzátartozóinak, utolsó 3 havi bankszámlakivonata

- A  kérelmező  saját  és  vele  közös  háztartásban  élő
hozzátartozóinak  lakcímet  igazoló  hatósági
igazolványának/személyi  igazolványa  lakcímadatainak
másolata

- Nyugdíjas esetén nyugdíjas törzskártya (igazolvány) másolata
és  utolsó  havi  nyugdíjszelvény  vagy  utolsó  havi  fizetési
számlakivonat

- Munkajövedelemnek  (nyugdíjjövedelemnek)  nem  minősülő
egyéb jövedelem igazolására alkalmas dokumentum

- Vállalkozó  esetén  a  NAV  által  kiadott  előző  évi  nettó
jövedelemről szóló igazolás

- Kérelmező  nyilatkozata  (ha  nincs  munkáltatója,  nem
nyugdíjas, továbbá egyéb jövedelme sincs)

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás nem illetékköteles.

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen a Kormányhivatalnál vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

 

A Kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárást
nem folytathat le, kivéve a részletfizetés engedélyezését. A lakáscélú
állami támogatás és az ahhoz járuló kamat és költség részletekben
történő visszafizetése akkor engedélyezhető, ha a kötelezett igazolja,
hogy  a  támogatás  azonnali  és  egyösszegű  megfizetése  családi,
jövedelmi,  vagyoni  és  szociális  körülményeire  is  tekintettel
aránytalanul súlyos terhelést jelent.

Részletfizetést akkor lehet engedélyezni, ha a részletfizetési kérelmet
benyújtó  kötelezett  igazolja,  hogy  a  kötelezett  és  a  vele  közös
háztartásban  élő  hozzátartozók  egy  főre  jutó,  havi  nettó
átlagjövedelme a kérelem benyújtásakor nem éri el az öregségi teljes
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

Magasabb  összegű  jövedelem  is  megalapozhatja  a  méltányosság
gyakorlását, amennyiben a jövedelmi és egyéb vagyoni viszonyokat
összevetve  a  tartozás  nagyságrendjével,  annak  teljes  összegű
megfizetése a megélhetést súlyosan veszélyeztetné.



Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.31.)  Korm.
rendelet

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet

Az  új  lakások  építéséhez,  vásárlásához  kapcsolódó  lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet

A  használt  lakás  vásárlásához,  bővítéséhez  igényelhető  családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Időpontfoglalás

 
Ügyintézővel való egyeztetés alapján 32/795-816

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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