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Pályázat fűtési támogatásra 
 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 

Polgármestere pályázatot hirdet nagycsaládosok és 

nyugdíjasok fűtési támogatására. 
 

 

A fűtési támogatás a Budapest Főváros XVI. 

Kerületi Önkormányzat 27/2012. (X..8.) rendelete 

alapján nyújtható. 

A pályázati igénylőlap 2012. október 15. napjától a 

Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom 

u. 43.) Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, 

valamint Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján 

vehető át, továbbá a hivatal www.budapest16.hu 

honlapjáról tölthető le. 

A pályázatot 

2012. december 14.  napjáig 

a Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Gyermekvédelmi Irodáján 

lehet benyújtani. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A fűtési támogatás annak a kérelmezőnek 

nyújtható, akinek -  a rendeletben meghatározott 

egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén  - 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg: 

 nagycsaládos kérelmező esetén az  

57.000.- Ft -ot, 

 nem egyedül élő nyugdíjas kérelmező 

esetén a 62.700.- Ft -ot, 

 egyedül élő nyugdíjas kérelmező esetén a   

68.400.- Ft -ot.   

 

 

 

 

 

 

 

Méltányosságból nyújthat be kérelmet a 

Polgármesterhez, akinek -  a rendeletben 

meghatározott egyéb jogosultsági feltételek 

fennállása esetén  - háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg: 

 nagycsaládos kérelmező esetén a     

62.700.- Ft -ot, 

 nem egyedül élő nyugdíjas  kérelmező 

esetén a   68.400.- Ft -ot, 

 egyedül élő nyugdíjas kérelmező esetén a  

74.100.- Ft -ot,   

és jövedelméhez képest a fűtési számlájának 

kifizetése számára aránytalanul magas terhet okoz. 

 

A pályázathoz mellékelni kell:  

 a kérelmezőnek és a vele egy háztartásban 

élőknek  a kérelem benyújtását megelőző, 

utolsó háromhavi nettó jövedelmének 

igazolását, 

 a tanuló(k) vonatkozásában 

iskolalátogatási igazolást, 

 a kérelem benyújtását megelőző hónapra a 

szolgáltató által kiállított fűtési számlát, ha 

az épület egy közös gázmérővel 

rendelkezik, a Lakásszövetkezet ad 

igazolást a fűtés módjáról.  

 

 

A pályázatot a Polgármester a pályázat lejártát 

követő 30 napon belül bírálja el. 

 

 

 

 

Összefogás Lakásszövetkezet                                 

Budapest, 2012. november 13. kedd 
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