
TÁJÉKOZTATÓ
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  települési  támogatásokról  szóló  7/2016.  (IV.  20.)
önkormányzati rendelete alapján lakhatási támogatás az alábbi együttes feltételek mellett adható.

Értékhatárok és jogosultsági feltételek

Egy főre jutó jövedelem (felső) határa:
- 71.250,- Ft 

Jogosultsági feltételek:
A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott
hozzájárulás. Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Vagyon:
Az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg, amelynek

• külön-külön  számított  forgalmi  értéke,  illetőleg  összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének harmincszorosát (855.000,- Ft-ot) vagy

• együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2.280.000,-
Ft-ot)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,
az  a  vagyoni  értékű jog,  amely az  általa  lakott  ingatlanon áll  fenn,  továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármű.

A támogatás havi alapösszege:
                 Egy főre jutó jövedelem                                                                              Havi alapösszeg
                       37.050.- Ft-ig                                                                                               4.000.- Ft
                       37.051.- Ft-tól 57.000.- Ft-ig                                                                       3.000.- Ft
                       57.001.- Ft-tól 71.250.- Ft-ig                                                                       2.000.- Ft
A támogatás alapösszege havi 1.000.- Ft-tal emelkedik ha a kérelmező egyedül él, vagy a háztartásban élő személy
kiskorú, vagy nagykorú és nevelési ellátásra jogosult gyermeket egyedül nevel. 
A támogatás  összegét  a  háztartásban nevelt  kiskorú, vagy nagykorú és  nevelési  ellátásra jogosult  gyermekenként
további 1.000.- Ft-tal kell emelni. 
Amennyiben a támogatásra jogosult személy szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakás bérlője és 3 havinál
nagyobb mértékű lakbér vagy óvadék hátraléka nem áll  fenn (vagy a fennálló hátralékra érvényes részletfizetési
megállapodással rendelkezik) az alapösszegen  felül havi 4.000.- Ft támogatásra jogosult.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás 6 havi időtartamra állapítható meg.

Egyéb feltételek:
A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek
és  háztartások számától.  Külön lakásnak kell  tekinteni  a  társbérletet,  az  albérletet  és  a  jogerős  bírói  határozattal
megosztott lakás lakrészeit. A támogatás kizárólag abban a sorrendben állapítható meg a szolgáltatók felé, ahogyan a
kérelem nyomtatványon szerepel. Albérleti díj vagy tüzelőre igényelt támogatás esetén a támogatás postai úton vagy
folyószámlára utalással kerül kifizetésre. Ha a kérelmező szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakás bérlője, a
támogatás kizárólag az IKV Zrt-hez folyósítható.

A kérelem benyújtásának helye:
Szeged  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Humán  Közszolgáltatási  Iroda  Ügyfélszolgálata  (6720  Szeged,
Széchenyi tér 11.)

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő-kedd: 8.00 – 15.00-ig 
szerda: 8.00 – 11.00-ig és 13.00 – 17.30-ig, 
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: 8.00 – 12.30-ig

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri  Hivatal  Humán Közszolgáltatási Iroda kihelyezett  ügyfélszolgálata (6723
Szeged, Sás u. 2.)

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő és csütörtök: 8.00 – 13.00-ig


