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Lakásfenntartási támogatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv: 

 Jegyző 

Az eljárás megindításának módja:  

 írásban,  

 formanyomtatványon.   

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye:  

 

Ügyfélszolgálat (szociális ügyek) 1145 Budapest Bácskai utca 53. 

 

Ügyfélfogadás ideje:   Hétfő:         8:15 – 12:00 és 12:30 – 18:00 

    Kedd:         8:15 – 12:00 és 12:30 – 16:00 

    Szerda:       8:15 – 12:00 és 12:30 – 16:30 

    Csütörtök:  8:15 – 12:00 és 12.30 – 16:00 

    Péntek:       8:15 – 11:30 

 

Ügyintézés határideje:  a hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap 

 

Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztató:  

 

Igénybe veheti, az a személy, aki életvitelszerűen a XIV. kerületben lakik, mint a lakás 

tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője. A támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona. 

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet 

kifejező arányszáma, ahol:  

        a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

        b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

        c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

        d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

        e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

Elismert lakásnagyság 

        -  ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

        -  ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

        -  ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

        -  ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

        -  ha négy személynél több lakik a háztartásban, az előző pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott 

lakás nagysága.  
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A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre 

jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az 

éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az egy négyzetméterre jutó 

elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

2014-ben a törvény által elismert költség: 450 Ft/m2. 

A szociális törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a támogatás megállapítása a 

kérelem benyújtásának hónapjától történik, és évente meg kell újítani. A támogatás 

ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. 

A normatív lakásfenntartási támogatás mértéke: a szociális törvényben meghatározott képlet 

alapján kerül meghatározásra. 

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év bármely szakában benyújtható. 

 

A megállapított támogatás folyósítása havonta, utólag a szolgáltató felé utalással történik.  

Az ügyintézéshez letölthető formanyomtatványok megnevezése:  

 lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek felsorolása: 

 a kérelmező illetve a családban élő esetén a havi rendszerességgel járó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét; nem havi 

rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 

jövedelem egy havi átlagát kell igazolni, 

 lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

 3 hónapnál nem régebbi szolgáltatói számla attól a szolgáltatótól, ahová a 

megállapított támogatás utalását kéri, 

 kérelmező személyazonosító igazolványa, 

 kérelmező lakcímkártya,  

 kérelmező TAJ kártya, 

 családi állapotra vonatkozó igazolás, amennyiben a kérelmező özvegy vagy 

elvált. 

Eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj meghatározása: 

Nincs 

Az eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok felsorolása, helyi rendelet 

megnevezése: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (Ket.),  

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól. 


