
Tájékoztató 

Települési lakásfenntartási támogatás 

Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakásfenntartási 

támogatást nyújthat, annak a kérelmezőnek, aki nem rendelkezik egynél több lakás tulajdoni 

vagy bérleti, haszonélvezeti jogával, lakás hasznosításából jövedelme nem származik, 

vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló hatályos 

törvény rendelkezései az irányadók.  

Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától.  

 A támogatást 12 hónapra kell megállapítani oly módon, hogy a 15-ig beérkezett kérelmek 

esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15-e után érkezett 

kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell 

megállapítani. A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell 

átutalni.  

A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. A támogatás iránti kérelmet évente meg 

kell újítani.  

A lakásfenntartási támogatás havi összege:  

 ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

összegének 130 %-át nem haladja meg, 5.000 Ft; 

  ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

összegének 130 %-át meghaladja, de nem éri el annak 250 %-át, 2.500 Ft;  

Meg kell szüntetni a támogatást, ha a támogatás folyósítása alatt a jogosult másik lakásba 

költözik. Újabb kérelem benyújtására 3 hónap eltelte után kerülhet sor. 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

Eljárási szabályok  

A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális 

ügyintézőjénél lehet benyújtani az igénylőlapon.  

A támogatás iránti eljárást, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az is 

kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászoruló személyről. A támogatások folyósítása 

iránti eljárás hivatalból is megindítható.  

A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre 

rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az eltartottak 

számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. Az igazolható 

jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk 

jövedelmükről.  



A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális törvényben 

meghatározottak szerint kell eljárni.  

A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken túl 

a kérelmezőnek csatolnia kell a közüzemi számlákat vagy a kérelemben megjelölt indokhoz 

kapcsolódó iratot, valamint ki kell tölteni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabá- lyairól szóló 

mindenkor hatályos szakmai jogszabályban, vagy kormányrendeletben meghatározott 

vagyonnyilatkozatot.  

Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- és 

munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, a hivatal külső szakértőt kérhet fel 

az érték meghatározására.  

Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt 

lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett 

iratokból az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok elkészítésében a 

tagintézmény közreműködik.  

A körülmények tisztázása során az igénylő a szociális ügyintézővel köteles együttműködni. 

Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges igazolásokat 

nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé környezettanulmány elkészítését, kérelmét el kell 

utasítani, a folyósított támogatást meg kell szüntetni.  

A rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátásra beadott kérelmet el lehet 

utasítani, valamint a megállapított ellátás folyósítását meg lehet szüntetni, ha a 

jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a környezettanulmány 

során megkérdőjelezhető, ha a kimutatott alacsony jövedelem és a család életvitele, kö- 

rülményei nem állnak összhangban.  

 


