RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSKÉNT A
LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK
VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
(1993. évi III. tv., 4/2015. (II.28.) Önkormányzati rendelet)
Ügyintézés: II. emelet 59.
Ügyintéző: Frészné Danis Ildikó
Telefon: 361-444/132
E-mail: freszne@oroszlany.hu
Ügyintézési határidő: 21 nap
Rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult az a
személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2015-ben:
71.250 Ft/hó), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(Az egy főre jutó jövedelem: a háztartás összjövedelme osztva a háztartás tagjainak
számával.)
A kérelemhez csatolni kell:
1. Vagyonnyilatkozat (kérelem része, ki kell tölteni!)
(Vagyon pl. ingatlan, földtulajdon, garázs, gépjármű (ebben az esetben a forgalmi
engedély másolatát be kell hozni!)
2. A család összjövedelmét igazoló:
Jövedelemigazolások pl. keresetigazolás, nyugdíj, családi pótlék, munkaügyi
központtól kapott támogatás, gyermektartásdíjról szóló nyilatkozat)
Amennyiben valakinek nincs jövedelme: a Munkaügyi Központtól igazolás, illetve
nyilatkozat, hogy semmilyen egyéb jövedelemmel nem rendelkezik (pl. alkalmi
munkából)
3. Folyószámla-kivonat
4. Szolgáltatói számla (Távhő, Víz, EON) attól a szolgáltatótól, akihez a támogatás
folyósítását kéri!
Amennyiben közös költséghez kéri az utálást a közös képviselőtől származó
igazolás!
Ha a Távhőhöz, vagy önkormányzati bérlakáshoz kéri a támogatás folyósítását,
akkor a Távhőnél kiállított igazolás!
5. Minden családtag személyes iratait (Személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ
kártya)
A 1993. évi III. tv. törvény értelmében:
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.

Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az
okmányirodánál bejelentett lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványba
(lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön
él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük
különböző.
Gyermek: a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. Korhatárra való tekintet nélkül a
tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek).

