
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 18/1999 (VI. 29.) SZ. RENDELET 
34/1998. (IX. 22.) sz. rendelet 

 a Családok és egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni 
támogatásáról szóló 28/1997. (IX. 30.) számú rendeletének módosításáról 

1. § A 28/1997. (IX. 30.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő lép: 
JOGOSULTSÁG  A lakásfenntartási támogatás a következő feltételek együttes fennállása esetén állapítható 
meg: 
- a lakás nagysága a 25 m2 /fő vagy a 60 m2 területet nem haladja meg, 
- a család (egyedül élő személy) - az e rendeletben meghatározott költségeket alapul véve - a lakásfenntartás 
indokolt havi költsége eléri vagy meghaladja az összjövedelmük (összjövedelme) 35%-át, 
- a család (háztartás) egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori sajátjogú legkisebb 
öregségi nyugdíj kétszeresét, egyedül élő személy esetén a mindenkori sajátjogú legkisebb öregségi nyugdíj 
kétszeresét megnövelve 10%-kal. 
2. § (1) A rendelet 4. § 1/b. pontjában foglalt rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: 
- villanyáram-fogyasztás 290 kWh/hó, a mindenkori kWh/hó díjtétellel számolva. 
Amennyiben a 290 kWh/hó fogyasztáson felüli számlával igazolja, hogy költségei villanyfűtés miatt magasak, a 
290 kWh/hó-n felüli részt fűtésköltségként kell elismerni. 
 (2) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: 
FŰTÉSTÁMOGATÁS  Ha a lakás fűtési költségeinek havi összege eléri vagy meghaladja a család 
összjövedelmének 20%-át, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
sajátjogú legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét, egyedül élőknél a mindenkori sajátjogú legkisebb 
öregségi nyugdíj kétszeresének 10%-kal megnövelt összegét - és lakásfenntartási támogatásra nem jogosult - 
fűtéstámogatás megállapítható. 
Fűtéstámogatás igényelhető október 15. és április 15. napja között. 
A fűtéstámogatás adható mértéke az igazolt fűtési költség 1/6-od része. 
A fa, szén, HTO és villanyfűtés esetén nem lehet magasabb, mint az azonos alapterületű távfűtésű lakás évi fűtési 
díjának 1/6-od része. 
3. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 
A támogatás megállapításának rendje 
Az önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett lakásfenntartási és fűtési támogatás iránti kérelmet a 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájánál kell benyújtani. 
A kérelemhez csatolni kell: 
- jövedelemigazolást a közöst háztartásban élőkről, 
- munkanélkülinél a Fővárosi Munkanélküli Hivatal kerületi kirendeltségének igazolását, és nyilatkozatot arról, 
hogy alkalmi munkából mennyi jövedelemmel rendelkezik,  
- albérleti szerződés másolatát albérlet esetén, 
- lakbér vagy albérleti díj fizetés igazolását és igazolást arról, hogy hátraléka nincs, 
- közös költség befizetés igazolását, és igazolást arról, hogy hátraléka nincs, 
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön befizetéséről szóló pénzintézeti igazolást, 
- közüzemi díjak befizetéséről szóló számlamásolatokat három egymást követő hónapról (villany, víz, gáz, fűtés, 
melegvíz, szemét), 
- egyedi fűtés esetén a tüzelőanyag vásárlásakor névre kiállított számlamásolatot. 
4. § E rendelet 1998. október 1. napján lép hatályba. A 28/1997. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelet 3. 
§, 4. § (2) bek., 6. § (1) bek. hatályát veszti. A folyamatban lévő ügyekben az e rendelet szabályait kell 
figyelembe venni. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A 28/1997. (IX. 30.) sz. rendelet alkalmazása során változtatások igénye merült fel a lakásfenntartási és 
fűtéstámogatás elbírálásánál. Az özvegyi nyugdíjak minimális összegű emelése azt eredményezte, hogy az 
egyébként is nehezebb anyagi körülmények közé kerültek kérelmét kellett elutasítani. Pontosítani kellett a 
csatolandó igazolások körét, hogy a támogatások elosztása igazságosabbá váljon.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 



1. § A lakásfenntartási és fűtési támogatásban részesülők körét kiszélesíti azok körével, akik minimális 
nyugdíjemelés miatt egyébként kiesnének a támogatásban részesülők közül. 
2. § A fűtéstámogatásban részesülők részére folyósítható támogatást pontosítja fűtésfajtánként szabályozva. 
3. § A támogatás igényléséhez benyújtandó igazolások, számlák körét pontosítja annak érdekében, hogy 
igazságosabb elbírálást tegyen lehetővé, jobban megismerve a kérelmező körülményeit.  
4. § Meghatározza a rendelet hatálybalépését és a hatályukat vesztett szakaszokat.  
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