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Ügytípus Lakhatási támogatás 

  

Ügyintéző neve:  Kiss Imre 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 29/540-962 

e-mail: kiss.imre@gyal.hu 

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus 

formában (ügyfélkapun vagy az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakhatási támogatás formájában települési 

támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott gyáli lakás rendszeres 

fenntartási költségeinek viseléséhez. 

Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedül 
élő esetén a 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége eléri vagy meghaladja a 

háztartás havi összjövedelmének 25%-át. 
 
A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe vehető kiadások a gáz-, áram-, víz és 
csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége. 

Az elismert lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, 
augusztus) és egy téli (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani.  
A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg.  A 
jogosultság a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül 

megállapításra. 
 
A támogatás mértéke havi 5.000,-Ft. 
 

Kötelező mellékletek: 
- A családban együtt élő nagykorú személyek három havi nettó  jövedelemigazolása, 

- családtámogatásokról szóló (CSED, GYED, GYES, GYET, CSP, árvaellátás, stb.) 
igazolás/szelvény/bankszámla- kivonat (teljes) (bemutatandó) 

- gáz-áram-víz és csatorna használati, szemétszállítási és fűtési díj számlák másolata – egy 
nyári hónap (június, július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) 

 
Ügyintézési határidő: 8 nap 

 
 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.22.) önkormányzati 

rendelete 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
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