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A hajléktalan személyek ügyében az a szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy 

az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. Budapesti illetékességű 

hajléktalan esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala jár el. Ha a hajléktalan az 

ellátást három hónap időtartamon keresztül nem veszi át, a járási hivatal dönt az ellátás fenntartásáról, illetve 

megszüntetéséről. 

Az ellátás a kérelem benyújtásától állapítható meg, elbírálása során a hatóság felhívja a kérelmezőt, hogy 

családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.  

Kérelem letölthető: Korm. R. 2. sz. melléklete 

VII. Lakhatás támogatása 

Lakásfenntartási támogatások a szociális törvényben 

2015. március 1-jétől ez az ellátás nem állapítható meg, helyette az önkormányzatok települési támogatás 

keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz. 

A védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről 

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról  

 273/2007. Kormányrendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

 19/2009.  Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

A kedvezményt a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók vehetik igénybe.  

Szociálisan rászoruló fogyasztó az a természetes személy, aki vagy akinek a háztartásában élő személy:  

 időskorúak járadékában részesül, 

 aktív korúak ellátására jogosult, 

 lakásfenntartási támogatásban részesül, 

 ápolási díjban részesül, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven 

keresztül), vagy 

 nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 

átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. 

Az igénybe vehető kedvezmények a részletfizetés és a fizetési haladék, melyet 12 naptári hónapon belül egy 

alkalommal kérni. A részletfizetés az igénylést megelőző 12 hónap átlagfogyasztásához igazodik (1 havi 

fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi esetén 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap). A 

fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 nap. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700086.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700273.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700273.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800040.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900019.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900019.KOR
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Előrefizető mérő olyan fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén 

teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása. A készülék beszerzési és felszerelési költségei a 

szolgáltatókat terhelik, továbbá köteles gondoskodni a mérők működtetésének biztosításáról.  

A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről.  

Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül, aki  

 fogyatékossági támogatásban részesül, 

 vakok személyi járadékában részesül, 

 (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Igénybe vehető kedvezmény a megkülönböztetett figyelem a méréssel, leolvasással, számlázással, 

díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól 

eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) abban az esetben jár a 

kedvezmény, ha a kérelmező a háztartásában nincs fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy. További 

kedvezmény a szükségáramforrás biztosítása a tervezett üzemszünet idejére, szünetmentes áramforrás a 

váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából. 

Az igénylés feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. A 

nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók 

ügyfélszolgálatain, letölthető honlapjukról.  

Szociális bérlakások 

 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról 

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel 

lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni az önkormányzati lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményekhez 

igazodó feltételeit.  

Az önkormányzati rendelet a bérbeadás feltételeként meghatározhatja, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása 

alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. 

A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, 

így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg 

a lakóépületen belüli fekvése alapján kell meghatározni. 

A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az önkormányzati lakbértámogatás 

mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait az önkormányzat rendeletében kell megállapítani. A 

bérbeadó a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja és a feltételek megszűnése esetén a lakbértámogatást 

megszünteti. 

VIII. Települési támogatás, a hajléktalanok rendkívüli települési 
támogatása a fővárosban 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV



