
Lakossági tájékoztatás 

2011. szeptember 1-től változik a lakásfenntartási támogatás jogi szabályozása. 
Lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti 
díjra, közös költségre, csatorna használati díjra, a szemétszállítás költségeire, 
villanyáram, víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. 

Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, 
amelyet a törvény 71.250 Ft-ban, az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában 
határoz meg (a korábbi 150 százalék helyett). A jövedelemszámítás alapja az egy 
főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező 
fogyasztási egység lesz. A lakásfenntartási támogatás feltétele lesz a jövedelem- és 
vagyonvizsgálat és annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban 
természetben kell nyújtani. A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a 
járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell 
azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára 
tekintettel fenntartott gépjármű értékét. 

A természetben nyújtott támogatás a közüzemi (gáz, áram, távhő, szemétszállítás, 
stb.) számlák kifizetése közvetlenül a szolgáltatók felé történik, illetve lehetőség 
szerint közvetlen a hozzájárulás az adott településre jellemző tüzelőanyag 
megvásárlásához. A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti. 

A gázár- és távhőtámogatás jogosultsági határideje 2011. augusztus 31-ig lett 
meghosszabbítva. Az ennek helyébe lépő lakásfenntartási támogatás iránti új 
igényeket azok, akik eddig gáz vagy távhőtámogatásban részesültek 2011. 
szeptember 1-jétől a polgármesteri hivatal szociális osztályán nyújthatják be. A 
támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától havonta folyósítják, illetve 
a fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában. A már megállapított - és 
jelenleg is folyósított - lakásfenntartási támogatások esetében az új szabályokat a 
rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni. 

A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A 
formanyomtatványt a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy ügyfélfogadási 
időben a földszint 1-es irodában lehet beszerezni. A kérelemhez csatolni kell az egy 
háztartásban élők, a  kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről az igazolást, 
a kérelem beadását megelőző két hónap közüzemi számláit (gáz, villany, víz, 
csatornadíj, szemétszállítási díj). Amennyiben kérelmező albérleti díjra kéri a 
támogatást, akkor a kérelemhez az albérleti szerződést is csatolni. A támogatással 
kapcsolatosan további kérdés esetén a polgármesteri hivatalban lehet személyesen 
tájékoztatást kapni, vagy telefonon a 06-29-526-097-es telefonszámon. 

2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére 
gázárkedvezmény 
 

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek családi 
pótlékban– kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, 
amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a 



bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár 
Megyei Igazgatóságához.  A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt 
utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell 
számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos 
háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól. 
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint 
letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a 
megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. 
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár 
ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-
9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak. 

  

 


