
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS) 
címen 

 
Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott 
hatáskörében a Polgármester      

Illetékességi terület: Kaposvár Város Közigazgatási Területe 

Az eljárás illetékmentes 

Az  ellátás  célja: Lakásfenntartási  támogatás  a  szociálisan  rászorult  személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon. 

Kérelem  benyújtásának  ideje:  A  lakásfenntartási  támogatást  a  kérelem  benyújtása
hónapjának első napjától, (a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek
esetén  a  korábbi  jogosultság  lejártát  követő  hónap első  napjától)  egy év  időtartamra  kell
megállapítani.
A kérelemhez csatolni kell: 

• a  lakás  nagyságát  hitelt  érdemlő  módon  igazoló  iratot,  ennek  hiányában  a
tulajdoni lapot; 

• bérleményben, albérletben élők esetén a bérleti szerződést; 
• a  kérelmező,  illetve  háztartása  tagjai  nevére  szóló,  –  vagy  azon  legalább

számlafizetőként feltüntetett – a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások egy
havi átlagos összegéről a szolgáltatói igazolásokat, ennek hiányában a kérelem
benyújtását megelőző utolsó számlákat.  

• lakáscélú  pénzintézeti  hitel  esetén  a  pénzintézet  igazolását  a  havi  törlesztő
részlet összegéről és arról, hogy nincs hat hónapot meghaladó tartozása, vagy a
kölcsönszerződést a pénzintézet nem mondta fel 

• 16 év feletti gyermek tanulói, hallgatói jogviszony igazolását  
• a  kérelmező  és  a  család  vagy  háztartás  tagjainak  jövedelméről  szóló

igazolásokat, 
• munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással
• nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a

tárgyév elején megküldött elszámolási lappal.
• családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv igazolásával; 

 

 

 

 



• vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a  NAV  igazolásával,  továbbá  az
adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről
szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával; 

• tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai
feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy
teljes bizonyító erejű magánokirattal,  illetve a tartásdíj  megállapításáról  szóló
jogerős  bírói  ítélettel,  állam  által  megelőlegezett  gyermektartásdíjról  a
gyámhivatal határozatával; 

• ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával; 
• az  állami  foglalkoztatási  szerv  igazolása  arról,  hogy  a  támogatást  igénylő

személy  és  nagykorú családtagja  regisztrált  álláskereső  és  támogatásban nem
részesül vagy az utolsó egy havi nettó ellátás összegéről; 

• a  Járási  Hivatal  által  folyósított  ellátás  vonatkozásában a  Járási  Hivatal  által
kiállított igazolással 

• fogyatékossági támogatásról a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást 
 
A kérelem benyújtásának helye: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Igazgatóság Szociális Iroda 
7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. 
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu
 
Ügyintézők:    

Ambrus Krisztián 82/501-501 (816 mellék)
Bilkei Anita     82/501-501 (810 mellék)
Dobos Csilla     82/501-501 (817 mellék)
Kígyósiné Péter Tímea    82/501-501 (813 mellék)
Nagy Dénes 82/501-501 (818 mellék)
Maris Andrea    82/501-501 (815 mellék)
Somlai Judit     82/501-501 (812 mellék)
Dr. Vörös Mónika    82/501-501 (814 mellék)

A kérelem elbírálásának határideje: 8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül. 

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint. 

Egyéb információk: 

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában: 
• az  egy  fogyasztási  egységre  eső  nettó  jövedelem családban  élő  esetén  a

nyugdíjminimum  350%-át  (114.000.-Ft),  egyedül  élő  esetében  a
nyugdíjminimum 400%-át (128.250.-Ft) és 



• az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség négy személyig
a 100 m2-t, illetve személyenként további 25 m2-el növelt részt nem haladja meg
és 

• a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás
összjövedelmének 15%-át eléri, vagy meghaladja és 

• a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakókörnyezetét rendben
tartja 

Fogyasztási egység: 

A lakásfenntartási  támogatás  tekintetében  fogyasztási  egység a  háztartás  tagjainak  a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 
a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma  tagonként 0,7. 

A fenti arányszámok 0,2-vel emelkednek, abban az esetben, ha a jogosult fogyatékossági 
támogatásban, emelt összegű családi pótlékban részesül, illetve ha gyermekét egyedül nevelő 
szülő él a háztartásban. 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog,
amelynek 
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát (jelenleg: 855.000,-Ft), vagy 
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál 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 egy személygépjármű.
 

      A kérelem elbírálásának határideje: teljes eljárásban 60 napon belül. 
    
      Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül


