
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 

 

Ügy típusa: Szociális ügyek 

Ügy fajtája: 
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 
  
Eljárás típusa:  
Államigazgatási hatósági ügy 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
  
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén): 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
  
Illetékességi területe: 
Szany Nagyközség közigazgatási területe 
  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Jövedelem igazolás, 
a lakás nagyságát (m2) hitelt érdemlő módon történő igazolása,  
tanulói jogviszony igazolása,  
a fogyasztói számot tartalmazó utolsó havi részszámla,  
pénzintézeti szerződés, amelyre a támogatást kéri, 
vagyonnyilatkozat. 
  
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása: 
Illetékmentes 
  
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje): 
Az igazgatási ügyintézőtől személyesen, vagy levélben formanyomtatványon lehet 

benyújtani, egész évben. 
  
Ügyfélfogadás ideje: 
A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Kedd   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Szerda   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Csütörtök   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Péntek   7.30 – 12.00 
  
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 
21 nap 
  
Fellebbezési határidő: 
15 nap 
  
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás): 



Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, jelenleg 71.250,-Ft-ot, és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. Azon személyek esetében, akinél előrefizető gáz- vagy 

áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak 

meghatározott részét természetben, a készülék működését lehetővé tévő formában kell 

nyújtani. 
  
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető 

elektronikus programok elérése) 
Honlapról letölthető a formanyomtatvány 
  
Időpontfoglalás: 
nincs 
  
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 

tv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. tv. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet. 
  
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 

határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának 

joga. 
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 
 

http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=detail&doc4_fid=3240&doc4_id=35

