
Lakásfenntartási támogatás

38. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott  
hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
a)  az  e  törvényben  meghatározott  feltételek  szerinti  jogosultnak  (a  továbbiakban:  normatív  lakásfenntartási 
támogatás),
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,
c) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási 
támogatás).
(1a)  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.
(2) Normatív lakásfenntartási  támogatásra jogosult  az a személy,  akinek a háztartásában az egy  főre  fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-250%-
át,  feltéve,  hogy a lakásfenntartás  elismert  havi költsége  és  a háztartás  tagjai  egyikének sincs vagyona.  Az egy 
fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelem  megegyezik  a  háztartás  összjövedelmének  20%-át  meghaladja.és  a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében 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.
(2b) Ha a háztartás
a)  (2a)  bekezdés  a)-c)  pontja  szerinti  tagja  magasabb  összegű  családi  pótlékban  vagy  fogyatékossági 
támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c)  Ha a  háztartásban gyermekét  egyedülállóként  nevelő  szülő  -  ideértve  a  gyámot,  a  nevelőszülőt  és  a  
hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság 
és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség  2004. 
évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség  összegét  - az energiaárak 
várható  alakulására  figyelemmel  -  az  éves  központi  költségvetésről  szóló  törvény  -  a  várható  energiaárak 
emelkedésére figyelemmel - határozza meg.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy 
után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra 
jogosult.  Az  e  jogcímen  lakásfenntartási  támogatásban  részesülő  személy  egyidejűleg  normatív  lakásfenntartási 
támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 
működik,  a  lakásfenntartási  támogatást  vagy annak meghatározott  részét  természetben,  a  készülék  működtetését  
lehetővé tévő formában kell nyújtani.
(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre  fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,



b)  az  a)  pont  szerinti  mértéket  meghaladó  egy  főre  jutó  havi  jövedelem esetén  a  lakásfenntartás  elismert  havi 
költségének  és  a  támogatás  mértékének  (a  továbbiakban:  TM)  szorzata, ha  a  jogosult  háztartásában  az  egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de  nem  lehet  kevesebb,  mint  2500  forint,  A  azzal,  hogy  a  támogatás  összegét  100  forintra  kerekítve  kell 
meghatározni.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
 TM = 0,3- J-0,5 NYM  x 0,15,
  NYM 
ahol a J a jogosult háztartásában egy  főre  fogyasztási egységre  jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, 
eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív,  
illetve az (5) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és/vagy vagy önálló ellátásként 
nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre fogyasztási egységre számított havi 
jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő,elő;
b) a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított arányát támogatás összegét úgy 
kell  szabályozni,  hogy  annak  az  önkormányzat  rendelete  a  jövedelem  30%-át  meghaladó  költséghányadot 
jogosultsági  feltételként  egy  hónapra  jutó,  100  forintra  kerekített  összege  nem  írhat  elő,lehet  kevesebb  2500 
forintnál;
c) a támogatás összegét az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó összege nem lehet 
kevesebb 2500 forintnál,a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen;
d) az igénylés menetét a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, 
hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen,az önkormányzat
da)  az egy  négyzetméterre  jutó  helyben elismert  havi  költség  összegét  határozza  meg a (10)  bekezdésben 
szereplő - a településen jellemző - költségek figyelembevételével, vagy
db) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben szereplő költségeket 
figyelembe kell venni.
e)  a  lakásfenntartási  támogatás  megállapításánál  figyelembe  vett  költséget  úgy  kell  szabályozni,  hogy  az 
önkormányzat
ea)  az egy négyzetméterre  jutó  helyben elismert  havi  költség  összegét  határozza  meg a (10)  bekezdésben 
szereplő - a településen jellemző - költségek figyelembevételével, vagy
eb) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben szereplő költségeket  
figyelembe kell venni.
(10) Költségeken a helyi  lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás 
költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
39. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1)  bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell  tekinteni  a társbérletet,  az albérletet  és  a jogerős  bírói 
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(3)
(4)


