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Budapest-Csepel ~nkormdn~zata tobbszor mddositott 17/1993. (N. 27.) KKt. 
rendelete a lakisfenntartisi timogatdsrdl 

Budapest-Csepel ~nkormiin~zata a modositott 1990. evi LXV. tv. 1. §-iin, valamint 
a tobbszor modositott 1993. evi III. tv. 38. 9. (2) bekezdesenek felhatalmazisa 
alapjiin a kovetkezoket rendeli: 

(1)Lakasfenntartasi thogatasban (tovabbiakban: tdmogathban) lehet reszesiteni 
azt a csaladot vagy szemelyt, aki birmely komfori5okozatii es a 7. § (3) 
bekezdesben meghathozott merteket meg nem halado nagysagu lakasban, vagy 
nem lakis celjhra szolgdo helyisegben lakik es lakas hasnositasabol s z h a z o  
j ovedelemmel nem rendelkezik. 

(2)Thogatasban azt a csaladot, vagy szemelyt lehet reszesiteni, arnelynel a 
lakasfenntartas indokolt koltsegei elerik vagy meghaladjhk az egy hhztartasban 
elo kozeli hozzatartozok es a lakasigeny mertekenek meghathrozasiind 
figyelembe vett mis szemelyek osszjovedelmenek a 25 %-at, es az egy fire juto 
havi jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb 
osszegenek ketszereset. 

(3)Thogatk ugyanazon lakisra csak egy jogosultnak dlapithato meg, fiiggetleniil 
a lakkban elo szemelyek es hhztartasok szhatol.  Az alberlet, a tksberlet es a 
jogeros biroi hatkozattal megosztott lakas lakreszei kiilon lakasnak minosiilnek. 

(4)Thogatast maximum egy naptihi evre lehet megdlapitani es a thogatasi 
kerelmet evente meg kell ujitani. 

(5)A thogatas osszege a 7. gC. (6) bekezdeseben meghathrozott 1 fire jut0 
jovedelmi hathrhoz kotodve 1000-2000.-Ftho osszegig sivosan emelkedik. 

(G)A tamogatast negyedevente, a thogatast megdlapito hatkozatban meplelolt 
szimlara atutalassal kell foly~sit~ani. 

(1)Meltiinyossagbol a legalacsonyabb merteku thmogatasban reszesitheto az az 
egyediildlo nyugdijas szemely, aki b h e l y  nagysagu sajat tulajdonu vagy 





fiberleti lakisaban egyediil el es havi jovedelme nem haladja meg az oregsegi 
nyugdij mindenkori leglusebb osszegenek ket es felszereset. 

(2)Meltinyossagbol thogatasban reszesitheto az az idos hkasph,  melyben az 
egylk fel 70 ev feletti es a 7. (3) bekezdesben szabdyozottnd egy fokozattal 
nagyobb lakasban elnek. 

(l)A ~ o g a t a s r o l  a polginnester hatiiroz;lttal dont. 

(l)A thogatast - fonnanyomtatvhny kitoltesevel - az a Csepelen dlando bejelentett 
lakcimrnel vagy tartozkodhsi hellyel rendelkezo szemely kerheti, aki 
eletvitelszeriien ezen a bejelentett lakcimen tartozkodik. 

(2)A jogosultsag megdlapitisinak feltetele, az igenylo es a vele kozos hhztarthban 
elok irasbeli 

a) nyilatkozata, hogy nem rendelkeznek a lakas hasznositasabol szinnazo 
jovedelemmel es mas onkorminyzattol sem kemek es kapnak ilyen thogatast, 

b) felhatalmazisa, hogy 

- az Ado- es Penziigyi Ellenorzesi Hivatal, az igenylo es a vele kozos 
hhztartkban elok szemelyi jovedelemadojinak alapjat, a t h o g a t k t  
megallapito onkorminyzattal kozolje, 

- az OrszAgos Szemelyi Adat- es Lakcimnyilvantarto Hivatal a hktartas 
nagysaghol az onkonninyzatot tajekoztassa, 

c) felhatalmazisa, amennyiben a thogatast megdlapito onkonnanyzat a 
timogatast kozvetleniil, a lakasfenntartasi kiadasok beszedeske jogosult 
szervezetnek kivinja folyositani, 

d) igazolasa, a tenyleges lakasfenntartasi kiadasokrol es jovedelmekriil, a 
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- l'akbert, illetve az albkrleti dijat a lakasberleti illetve alberleti szerzodessel, 
- lakascelu penzintezeti kolcson torlesztoreszletet a penzintezeti igazolassal, 
- a koziizemi dijakat, a telepiilesen koziizemi szolgdtatast vegzo szervek 

Lil tal kidlitott koziizemi szaakka l ,  
- egyedi fiitesii lakasok esetin a fiites koltsigeit, a hbtartasi tiizeloanyagot 

forgdmazo dtal kiillitott s z ~ a v a l  ig'azolja. 



(3)A jovedelemszhmitiisnd az irhyado idoszak az 1993. evi IIt. tv. 10. $-a alapjh, 
a havonta rendszeresen merheto jovedelmeknel az igenylest megelozo hhrom 
honap, egyeb jovedelmeknel az igenylest megelozo 12 honap. A lakasfenntartasi 
kiadiisok szhbavetelenel az irhyado idoszak az igenylest megelozo hhrom 
honap. 

(4)Amennyiben a jovedelemszhmitas 6s a thogatas idoszakhra vonatkozo utolagos 
APEH-igazolas (az onaddzdkmil) az igazoliisok es nyilatkozatok szerintinel 
magasabb jovedelmet mutat, a jogosulatlan igenybevetel 5. $ (3) bekezdesbeli 
szabdyai ervenyesek. 

(l)A thogatiisban reszesiilo, a jogosultsig felteteleit erinto lenyeges teyek, 
koriilmenyek megvdtoztatasAro1 (a vele kiizis hhztarthban il6k szcimcinak 
vciltozhcirdl, a hdztarth havi osszjiivedelminek tobb mint 20 %-os vciltozhardl, 
az cillandd lakdhely vciltozhcirdl) 15 napon beliil koteles ertesiteni az 
onkonnhyzatot. 

(2)A thogatasra jogosultsag megsziinik az e rendeletben meghathrozott feltetelek 
megsziinesekor, tovabba ha a thogatasban reszesiilo a 7. 8 (5) bekezdesbeli 
lakasfenntartasi luadasokat teliintve, - onhibajabbl - osszesen legalabb hhrom havi 
fizetesi elmaradassal, hatralekkal rendelkezik. 

(3)A thogatas jogosulatlan igenybevetele eseten a jogosulatlanul felvett osszeget 
az 1993. evi IIt. tv. 17. $. (2), (3) bekezdesenek megfeleloen vissza kell fizetni. A 
jogosulatlan igenybevevonek thogatas, a t h o g a t h  megsziinesetol szhmitott 12. 
honapon beliil nem illapithato meg. 

6- § 

(1) A jegyzo a thogatiisban reszesiilo szemelyekriil nyilvhtartast vezet, az 1993. 
evi m. tv. 18. $-a alapjh. 

(1)Jelen rendelet alkalmazasaban szemklynek, az allando csepeli lakhellyel, vagy 
csepeli bejelentett alberlettel rendelkezot kell tekinteni. 

(2)Jelen rendelet alkalmazasaban csalkdnak, az illando csepeli lakhellyel es egy 
hiztartasban eletvitelszeriien egyutt lako kozeli hozzatartozokat (hhastcirs, 
ilettcirs, egyenescigbeli rokon, oi.iikbefogadott, mostoha- i s  nevelt gyermek, 
orokbefogado, mostoha- bs nevel6sziil~ kell tekinteni. 



(3)Jelen rendelet alkalmazasaban az 1. (1) bekezdeseben a thogat is  
szempontjabol elismert lakhsnagysag merteken az alabbiakat kell 6 6 :  

(4)Jelen rendelet alkalmazhsaban jiivedelem a maginszemelyek jovedelemadojhro1 
torvenyben jovedelemkent meghathrozott vagyoni ertek (bevetel) munkavdlaloi 
jhrdkkkal, szemklyi jovedelemadoval, egeszsegbiztositasi es nyugdijjhdekkal, 
valamint a maginszemelyek jovedelemad6jhrol szolo torvenyben elismert 
koltsegekkel csiikkentett rksze, fiiggetleniil attol, hogy adomentesnek vagy 
adokotelesnek rninosiil, kiveve a mozghsseriiltek kozlekedesi thogatasa, a 
rokkantsagi jiradek, vakok szemelyi jhradeka. 

Hriztartris tagjainak szima (fo) 
1 fo 
2 %  
3 % 
4 %  
5 % 

5 fo felett 

(5)Jelen rendelet alkalmazasaban a tenyleges es elismert lakasfenntartasi kiadisok 
korebe az alabbiak tartonak: 

Lakaisnagyshg (szo baszam) 
1-2 szoba 

2-2 i s  fel szoba 
2 es fel - 3 szoba 

3 es fel szoba 
3 es fel - 4 szoba 

4 - + fel szoba szemelyenkent 

a) fizetendo lakber- es hasndati dij 
b) ghz-, villany-, viz-, csatornadij 
c) melegviz-tavfiitksi dij 
d) tiizelo kotskgek 
e) kemenysepres, szemetszdlitas (szeme'tthrold edkny) hasndati dij 
f) az 1990. evi CIV. tv. 65. $-a szerint kolcsontartozhs torlesztoreszlete. 

(6)Jelen rendelet alkalmazhsaban a thogatas osszegenek meghllapitashhoz: 

(7)A thmogatasra valo jogosultsag elbirdasakor egy hktartasnak kell tekinteni azon 
egyiittelo szemelyeket, akik az alapteriilet szempontjabol egy lakaskent 
figyelembe vett lakisban laknak, fiiggetleniil attol, hogy kiilon hwartast 
vezetnek-e vagy sem. 

Egy fore jut6 jiivedelemig thmogatris nyuj that6 

7.000. -Ft-ig 
10.000. -Ft-ig 
12.000.-Ft-ig 
14.000. -Ft-ig 
19.200. -Ft-ig 

2.000.-Ft 
1.750. -Ft 
1.500.-Ft 
1.250.-Ft 
1 -000.-Ft 



Jelen rendeletben nem szabi.lyozott kerdesekben az 198 1. evi I. tv.-t es az 1993. III. 
tv-t kell irhnyadonak tekinteni. 

Dr. 


