III.
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
SZÜKSÉGES OKIRATOK
Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya
bemutatása szükséges!
A kérelemhez csatolni kell:
a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló
igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó
igazolást, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást .
A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat,
albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.
A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát,
nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves
igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról,
gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát. Fogyatékosságot igazoló okiratot.
Mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló
okiratot.
AZ ÜGYET INTÉZŐ OSZTÁLY:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 7960. Sellye, Dózsa
György u. 1.
ÜGYINTÉZÉS HELYE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS RENDJE:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
7960.Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telefon: 06/73/580-900
E-mail:
Ügyfélfogadási időpontok:
általános ügyfélfogadás (Ügyfélszolgálat )
hétfő-kedd : 8 – 12 óráig
szerda: 8 – 12 óráig 13-15,00 óráig
csütörtök: nincs
péntek: 8 – 12 h.

ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE ÉS DÍJA
30 nap, költség és illetékmentes
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK, ÚTMUTATÓK
Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II.8.) rendelet.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK
Normatív lakásfenntartási támogatás
Jogosultság feltételei:
- A háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 250 %-át, amely 71.250.-Ft.,és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
- A lakásfenntartás elismert havi költsége 450.-Ft/m2.
Elismert lakásnagyság:
a)ha a háztartásban egy személy lakik 35nm,
b)ha a háztartásban két személy lakik 45nm,
c)ha a háztartásban három személy lakik 55nm,
d)ha a háztartásban négy személy lakik 65nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Támogatás időtartama: 12 hónap
Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás.
A támogatás annak a személynek állapítható meg, aki adósságcsökkentési támogatásban
részesül, az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára.
Támogatás összege: A normatív lakásfenntartásra vonatkozó számítási szabályok
alkalmazásával kerül megállapításra, de nem kevesebb mint 2500.-Ft/hó
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