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Rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a
- háztartásában: 85.500,- Ft-ot,
- egyedülálló esetén 114.000,- Ft-ot,
- egyedül élő esetén 142.500,- Ft-ot
A támogatás igénybevételének feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
tartalmazza az alábbiak szerint:

„4. §

(1)

(2)

(3)

(4)

Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként lakásfenntartási támogatást nyújt a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez (villanyáram, vízfogyasztás,
távhő-szolgáltatás, csatornahasználat, bérleti díj, közös költség).
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Amennyiben a kérelmező bérlakásban él, úgy a kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést
is.
Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fő re jutó
havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 114.000,- Ft-ot,
egyedül élő esetén 142.500,- Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének sincs az 1. § (6)
bekezdésében meghatározott vagyona. A lakásfenntartási támogatás havi össze ge
a) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000,- Ftot, egyedülálló esetében a 85.500,- Ft-ot, egyedül élő esetében a 114.000,- Ft-ot, 10.000,Ft,
b) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az 57.000,- Ft-ot, de
nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot, egyedülálló esetében meghaladja a 85.500,- Ft-ot, de
nem haladja meg a 99.750,- Ft-ot, egyedül élő esetében a meghaladja a 114.000,- Ft-ot,
de nem haladja meg a 128.250,- Ft-ot, 7.000,- Ft,
c) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 71.250,- Ft-ot, de
nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, egyedülálló esetében meghaladja a 99.750,- Ft-ot, de
nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot, egyedül élő esetében meghaladja a128.250,- Ft-ot, de
nem haladja meg a 142.500,- Ft-ot, 5.000,- Ft.
A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, ha:

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

a) a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik,
b) a jogosult meghal.
A változás, illetve a haláleset hónapjára járó lakásfenntartási támogatást az
önkormányzat még teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítása
megszüntetésre kerül.
A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakásfenntartási támogatási kérelem benyújtója, vagy az arra jogosult személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségének a biztosítására.
A lakókörnyezet akkor rendezett, ha
a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarát, kertet, valamint az ingatlan előtti
járdát, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, de legfeljebb az ingatlan
5 méteres körzetén belüli területet, (járda hiányában legfeljebb az ingatlannal határos 5
méteres körzeten belüli területet) tisztán, gyommentesen, rendezetten, higiénikus
állapotban tartja - különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, és lom
eltávolítására -, amely alapján fertőzésveszély nem áll fenn;
b) az általa életvitelszerűen lakott ingatlannal határos járda, (járda hiányában legfeljebb
az ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli területet) tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről megfelelően gondoskodik;
c) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan területén a kérelmező biztosítja a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat.
A lakókörnyezet rendezettségének teljesítése környezettanulmány keretében ellenőrzésre
kerül.
Amennyiben a lakókörnyezet a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg,
és a kérelmező, vagy jogosult a feltételeknek a felszólításban megjelölt időpontig sem tesz
eleget, úgy a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás megszüntetésre kerül.
A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatást egy évre, a
kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.
A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt,
annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a
korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.
A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatással
kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

