
A    LAKOSSÁG FIGYELMÉBE! 

 
A 778/2013 – as kormányhatározat értelmében kéréseket lehet 

letenni GÁZ, FA, VILLANYÁRAM TÁMOGATÁSRA abban az 

esetben, ha az egy személyre eső jövedelem nem haladja meg a  615  lejt. 

 

Szükséges iratok: 

 
o Típuskérés, amit a polgármesteri hivatalban lehet beszerezni 

o A családtagok személyazonosító okiratainak fénymásolata (személyazonossági 

igazolvány, keresztlevél, házassági bizonyítvány, válást igazoló okirat, stb.) 

o Jövedelemigazolás bármilyen jellegű jövedelemről (utolsó fizetést tartalmazó 

igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz szelvény, fogyatékosoknak járó juttatás 

szelvénye, munkanélküli segély szelvény, APIA által kibocsátott határozat, 

szerződés földek bérbeadásáról, vételéről, stb.) 

o A tulajdonban lévő 1 vagy több személygépautó/motorbicikli törzskönyvének 

másolata 

o Igazolás a Pénzügyi Hivataltól, minden 16 évet betöltött családtagnak 

(Polgármesteri Hivatal kérelmezi, amennyiben balavásári lakcimmel 

rendelkeznek) 

o Igazolás a Mezőgazdasági Nyilvántartóból  

o Saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nincs 3000 lej fölötti bankbetét 

o Az utolsó gázszámla 

o Az utolsó villanyszámla (villanyárammal való fűtés esetén) 

 

A 2015. évre kirótt adó ki kell legyen fizetve. 

 

A fenti kormányhatározat értelmében nem jogosultak a következő családok, 

akiknek tulajdonában van: 
 

 2  lakóház 

 20 ár-nál nagyobb belterület 

 10 évnél kisebb régiséggel rendelkező gépkocsi/motorbicikli 

 Egynél több gépkocsi/motorbicikli , amely 10 évnél régebbi 

 Teherautó, autóbusz, minibusz 

 Csónak, motorcsónak, jachtok, kivétel azoknál  a személyeknél, akiknek a 

lakhelyük a Duna-Delta Bioszféra Rezervátumában van 

 traktor, kombájn, gáter, olajprés, gabonamalom 

 3000 lejnél több banki pénzbetét 

 A földterületek és állatok utáni évi jövedelem 1 személynél meghaladja az 

1000 eurot, több mint 2 személyes családnál a 2500 eurot. 

 

 



 
Jövedelmi 

kategoriák 

- lej - 

Fűtéspótlék 

 – lej - 

GÁZZAL  fűtött  lakások 

esetén 

Fűtéspótlék 

 – lej - 

FÁVAL  fűtött  lakások esetén 

< 155 0,524*ISR    = 262  lej 0,108 * ISR    =  54  lej 

155,1 210 0,380*ISR    = 190  lej 0,096 * ISR    =  48  lej 

210,1 260 0,300*ISR    = 150  lej 0,088 * ISR    =  44  lej 

260,1 310 0,240*ISR    = 120  lej 0,078 * ISR    =  39  lej 

310,1 355 0,180*ISR    =   90  lej 0,068 * ISR    =  34  lej 

355,1 425 0,140*ISR    =   70  lej 0,060 * ISR    =  30  lej 

425,1 480 0,090*ISR    =   45  lej 0,052 * ISR    =  26  lej 

480,1 540 0,070*ISR    =   35  lej 0,040 * ISR    =  20  lej 

540,1 615 0,040*ISR    =   20  lej 0,032 * ISR    =  16  lej 

 

 
Jövedelmi 

kategoriák 

- lej - 

Fűtéspótlék 

 – lej - 

VILLANYÁRAMMAL  
fűtött  lakások esetén 

< 155 0,480*ISR    = 240  lej 

155,1 210 0,432*ISR    = 216  lej 

210,1 260 0,384*ISR    = 192  lej 

260,1 310 0,336*ISR    = 168  lej 

310,1 355 0,288*ISR    = 144  lej 

355,1 425 0,240*ISR    = 120  lej 

425,1 480 0,192*ISR    =   96  lej 

480,1 540 0,144*ISR    =   72  lej 

540,1 615 0,096*ISR    =   48  lej 

 

 Kérések letétele a Polgármesteri Hivatalban lehetséges  

2015. október 19.- november 15. között. 

 

 
 


