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Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási  Főosztály  Családtámogatási  Osztálya
rendelkezik  illetékességgel  azon  ügyfelek  ügyeiben,  akiknek  a
lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  Nógrád  megye  területén
található,  ide  értve  a  Magyarország  területén  élő,  de  családi
pótlékot  a kifizetőhelytől  vagy az EU valamely tagállamától  kapó
személyeket is.

A  lakcím  megállapítása  szempontjából  a  személyi  adat-  és
lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

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

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

A  kérelmet  az  erre  a  célra  rendszeresített  igénylőlapon  kell
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

- a  kérelem  benyújtását  megelőzően  kézhez  kapott  utolsó
számla (részszámla) másolatát,

- az utolsó számla teljesítéséről az igazolást
- a  szolgáltatásba  újonnan  bekapcsolt  felhasználási  hely

esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát. 

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
- sommás eljárás esetében 8 nap
- teljes eljárás esetében 60 nap

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

A  kérelem  benyújtható  személyesen:
-  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal   ügyfélszolgálatán,
- bármely járási hivatal integrált ügyfélszolgálatán (kormányablak),
-  települési  ügysegédeknél,
Továbbá benyújtható postai úton is.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

A kérelem a naptári év folyamán bármikor benyújtható.
Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság 2
hónapnál  hosszabb  ideje  áll  fenn,  a  nagycsaládos  kedvezmény
visszamenőlegesen  legfeljebb  a  kérelem  benyújtását   megelőző
második hónap első napjától állapítható meg.

A beérkezett irat iktatást követően előzetesen átvizsgálásra kerül,
amennyiben  hiányosan  lett  kitöltve,  vagy  nincs  csatolva  a
szükséges melléklet hiánypótlásra van szükség. 

A  hiánypótlásra  végzés  formájában  kerül  sor  határidő
biztosításával,  mely  nem  lehet  több  8  napnál.  A  kézbesítés
tértivevénnyel  történik.  A hiánypótló  végzéssel  egyidejűleg függő
hatályú  döntés  kerül  kiadásra,  mely  tartalmazza  az  ügyintézés
végső határidejét.
A végzés szabályszerű kézbesítése esetén a határidő mulasztása
jogkövetkezménnyel  jár,  az  eljárás  megszűntetésre kerül  végzés



formájában.

Amennyiben  minden  adat  rendelkezésre  áll  és  lehetséges  az
érdemi  döntés,  8  nap  alatt  sommás  eljárás  keretében  elsőfokú
határozattal dönt a Nógrád Megyei Kormányhivatal. 
A döntés lehet kedvezményt megállapító vagy elutasító határozat.

A  kedvezményt  megállapító  határozat  egyszerűsített  határozat,
mely  tartalmazza  azon  gyermekek  számát,  mely  a  kedvezmény
mértékének  meghatározásakor  figyelembe  lett  véve,  továbbá  a
jogosultság  kezdő  dátumát,  a  szolgáltató  társaság  nevét,  és  a
kedvezmény érvényesítéséhez szükséges azonosítókat.

A  kedvezményre  való  ellátás  megállapításról,  vagy
megszűntetéséről  a  Magyar  Államkincstár  elektronikus  úton  5
napon belül értesíti az egyetemes szolgáltatót.

Amennyiben  a  kérelmező  nem  rendelkezik  a  szükséges
feltételekkel, vagy részére, illetve a háztartás más nagykorú tagja
részére  már  megállapítottak  érvényes  kedvezményt,  továbbá  a
kérelmező olyan kérelmet terjeszt elő, amelyre a jogszabály tárgyi
hatálya nem terjed ki, elutasító határozat formájában dönt a Nógrád
Megyei Kormányhivatal.

A kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha a kérelem
elbírálására  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatalnak  nincs
lehetősége, és nem állapítható meg az illetékes hatóság személye
sem. 

A  nagycsaládosokat  megillető  földgáz   árkedvezményről szóló
494/2017. (XII.  29.) Korm. rendelet  alapján minden év december
31-ig  ellenőrzi  a  Kormányhivatal  a  nagycsaládos  kedvezményre
való jogosultság fennállását.

- A kedvezményt  jogosulatlanul  igénybevevő,  a kedvezményes
mennyiség  ellenértékének  és  a  fogyasztott  mennyiség
kedvezmény  nélkül  számított  ellenértékének  különbözetét,
illetve fogyasztói közösség esetében a kedvezményt általános
forgalmi adóval és kamattal növelten köteles a szolgáltatónak
megfizetni.

- Amennyiben  a  kedvezmény  jogosulatlan  igénybevétele  az
igénybevevőnek  felróható,  akkor  a  különbözet,  illetve  a
kedvezmény  összegét  a  jegybanki  alapkamat  kétszeresével
növelt összegben kell a szolgáltató részére visszafizetni.

Az  ellátásra  jogosult  az  igényelbíráló  szervnek  15  napon  belül
köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra
jogosultságát vagy annak összegét érinti.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások
megállapításáról  a  28/2009.(VI.25.)  KHEM  rendelet  és  az  ezt
módosító 51/2012. (VIII.31.) NFM rendelet 

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési
árak  megállapításáról  és  alkalmazásáról  szóló  69/2016.  (XII.29.)
NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 



494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a nagycsaládosokat megillető
földgáz árkedvezményről

2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(továbbiakban: Ákr.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Letölthető  a  Magyar  Államkincstár  honlapjáról:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/
továbbá az egyetemes szolgáltatók honlapjairól

Időpontfoglalás

 
Salgótarján: 32/795-815

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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