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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában és 132.§ (4) bekezdés g) pontjá-

ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 

45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt korúakra vo-

natkozó szociális gondoskodásáról szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete (a továb-

biakban: Rendelet) 2.§ -a a következő l) ponttal egészül ki: 

[A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára jövedelme kiegészíté-

sére az alábbi pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásokat nyújthatja:] 

„l) lakbértámogatás.” 

2.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Nép-

jóléti Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át:] 

„e) a 19/A.§-ban foglalt lakbértámogatás.” 

3.§ A Rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki: 

„10/A. Lakbértámogatás 

19/A.§ (1) A Bizottság szigetszentmiklósi közoktatási és köznevelési intézmény, valamint 

gyermekek napközbeni ellátást biztosító bölcsőde közalkalmazottainak lakbértámogatást 

nyújthat, amennyiben Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén nem önkormányzati 

és nem állami tulajdonban lévő bérelt lakásban él, a közérdekű önkormányzati lakás iránti 

kérelme üres lakás hiányában elutasításra került és a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek 

megfelel.  

(2) Lakbértámogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre eső jöve-

delem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedül-

álló esetén 700 %-át, és a háztartás tagjai Szigetszentmiklós város 50 km-es vonzáskörzeté-

ben ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek, kivéve, ha az ingatlanban a lakhatás igazoltan 

nem oldható meg.   

(3) A kérelemhez mellékelni szükséges a 6. §-ban foglalt igazolásokat, az albérleti szerző-

dést, mely a lakás tulajdonosa és a kérelmező között jött létre és a munkáltató támogató 

nyilatkozatát.  

(4) A lakbértámogatást kizárólag az intézményi munkaviszony időtartamára, de maximum 

egy évre kell megállapítani, a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától. Egy lakcímre csak 

egy lakbértámogatás állapítható meg.  

(5) A lakbértámogatás havi összege a szerződésben foglalt havi bérleti díj 30 %-a, de leg-

feljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a. 

(6) A lakbértámogatás folyósítása a jogosult nevére, a bérelt lakás címére postai úton ha-

vonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik. 



(7) A támogatás lejártát követően a kérelmező és a vele együtt költöző közeli hozzátartozói 

3 éven belül lakbértámogatásra nem jogosultak. 

 (8)  A lakbértámogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a támogatás folyósítá-

sának időtartama alatt: 

a) a jogosult a bérelt lakásból elköltözik, 

b) a jogosult családjában a jövedelem meghaladja a (2) bekezdésben meghatározott mér-

téket, 

c) bérleti szerződés megszűnik, 

d) a jogosultsági feltételekben változás történik. 

A támogatás folyósítását a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.  

(9) A bérleti szerződés megszűnése esetében a lakbértámogatás kérelemre másik bérle-

ményre áthelyezhető, amennyiben a (2)- (3) bekezdés szerinti feltételek továbbra is fennáll-

nak. Ebben az esetben a támogatás teljes időtartama összesen 12 hónap lehet.   

(10) Nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére és arra az ingatlanra, 

amely lakbértámogatásban részesül.” 

 

4.§ A Rendelet 37.§-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 

„ (7) A döntésre jogosult a lakbértámogatás lejárta esetében a jogosult kérelmére egy alka-

lommal újabb egy évre megállapíthatja a lakbértámogatást.  

(8)  Lakbértámogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapít-

hat, amennyiben a kérelmező jövedelme a 19/A.§ (2) bekezdésében meghatározott jövede-

lemhatárt legfeljebb 50%-al meghaladja.”   

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Szabó József 

polgármester 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. augusztus 15. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2019. augusztus 16. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 


