
Általános indokolás a rendelet tervezethez 

 

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény módosította a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Emiatt szükségessé vált az 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A 2010. évi CLXXI. törvény indoklása szerint a módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és 

távhőtámogatás megszűnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a 

lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és 

hatékonyságának növelése. 

 

A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza 

meg a korábbi 150% helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen 

belüli arányára vonatkozó előírást. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem 

helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. 

A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további 

alapvető intézkedést vezet be: az egyik a támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, 

a másik pedig annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell 

nyújtani. 

 

Jelenleg normatív lakásfenntartási támogatásban 2 háztartás részesül. A jövedelmi értékhatár 

felemelésével jelentősen növekszik a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők 

száma. A támogatás 90 %-át a központi költségvetés biztosítja. 

A normatív támogatáson túl az önkormányzat a szociális rendeletben meghatározott feltételek 

teljesülése esetén önálló lakásfenntartási támogatást is nyújt. Ez esetben állami támogatás 

nem vehető igénybe. 

 

Az Szt. 38. § (9) bekezdése értelmében 2011. szeptember 1. napjától az önkormányzat vagy 

normatív támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújthatja a támogatást.  

Az Szt. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati lakásfenntartási támogatásra 

való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmi 

határát úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 

%-ánál (jelenleg: 71.250 Ft) alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként az 

önkormányzati rendelet nem írhat elő. Ez az értékhatár megegyezik a normatív támogatás 

értékhatárával. Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás teljes összegét az önkormányzat 

költségvetéséből kell biztosítani.  

 

Fenti szabályokat figyelembe véve az önkormányzati lakásfenntartási támogatást a normatív 

támogatás kiegészítéseként indokolt megállapítani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes indokolás 



 

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásának környezeti, egészségi terheket befolyásoló 

hatása nincs, adminisztratív terheket a támogatást igénylőknek nem jelent. Az önkormányzati 

lakásfenntartási támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatás forrása a költségvetésben 

biztosított. A rendelet-tervezet elfogadását követően az önkormányzati rendelet megfelel az 

Szt. előírásainak. 

A lakásfenntartási támogatás gazdasági hatása később fog jelentkezni, mivel a támogatások 

határozott időre, egy év időtartamra kerültek megállapításra, eltérő időpontokban. 

 

 

1. §-hoz 

Az Szt. 38. § (9) bekezdésének a)-c) pontja alapján „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 vagy önálló ellátásként nyújtja.”  

 

2. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet kiegészítő lakásfenntartási támogatásra tesz javaslatot.  

 

Jogosultság megállapítása esetén a támogatás havi összegét egységesen 500 forintban 

javasolja megállapítani.  

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet önálló ellátásként nyújtja a lakásfenntartási 

támogatást, melynek havi összege 2.500forint.  

 

A jogosultság időtartamát határozza meg az önkormányzati rendelet-tervezet. 

 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 


