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41/1995./XII.14./ sz. rendelet 
a  Családok, egyedülélők lakásfenntartásának pénzbeni és 

természetbeni támogatásáról szóló 17/1995./V.18./ sz. rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

1. § A  Budapest Főváros Közgyűlésének 50/1995. /X.20./ Ök. számú "Az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakásbér megállapítás és lakásfenntartási támogatási 
támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről" szóló rendelet II. fejezet 9. § 
1.bek és 2. bek. ill. IV. fejezet 21. § b. bekezdésben adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 
az alábbi rendeletet hozta: 
2. § 1./  A 17/1995. /V.18./ sz. Önkormányzati rendelet 2. § /2/ bek. az alábbiak szerint 
módosul: 
 Nem önkormányzati tulajdonú  
 a./ Gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv birtokában lévő lakás bérlőjére albérlőjére, az 
azonos komfortfokozatú, azonos nagyságú lakás költségei mértékéig, az 1./a és b. pontokban 
leírtakkal azonosan 
 b./ A magántulajdonban lévő lakások bérlőire, társbérlőire, albérlőire a 40/1995./XII.14./ sz. 
rendelettel módosított 7/1992./V.28./ Önkor-mányzati rendelet lakbérmaximum korlátozásával. 
3. § 1./ A rendelet 4. § /1/ bek. a./ pontja kiegészül: "albérleti dij" szöveggel. 
 2./  A rendelet 4. § /1/ bek. c./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 "Nem önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinél, társbérlőinél, albérlőinél legfeljebb a 40/1995. 
/XII.14./ sz. önkormányzati rendelettel módosított 7/1992. /V.28./ Önkormányzati rendeletben maximált 
bérleti díj összege vehető figyelembe költségtételként." 
 3./ "A fűtési díjnál figyelembe vehető tételek" alcíim alatti a./ és b./ pont az alábbiak szerint 
módosul: 
 a./  50 m2 alatt maximum 4.000.-Ft/hó, illetve a külön távfűtési támogatással, 
 b./ 50 m2 felett maximum 6.000..-Ft/hó, illetve a külön távfűtési támogatással csökkentett, 
számlával igazolt költség vehető figyelembe. 
 4./ A rendelet "csatorna és vízdíjaknál figyelembe vehető tételek" alcim alatti szövegrésze 
az alábbiak szerint módosul: 
 számlával igazoltan maximum 1.500.-Ft/hó, illetve külön víz-csatorna díj támogatással 
csökkentett összeg számolható el. 
 5./ A rendelet "villanyfogyasztásnál figyelembe vehető költségtételek" alcím b./és c./ 
pontokkal egészül ki az alábbiak szerint: 
 a./ változatlanul marad, 
 b./ gázfogyasztás /konyhai főzéshez/ esetén költségként, számlával igazoltan legfeljebb havi 
300.-Ft/hó számolható el bármilyen jogcímű lakó esetén, 
 c./ szemétszállítási díjként - bármilyen jogcímű lakásnál a ténylegesen számlázott összeg 
erejéig, de legfeljebb 500.-t/hó számolható el lakásfenntartási költségként. 
4. § A rendelet 5. § /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 A támogatás mértéke: 
 "E rendelet 3. §-ban előirt feltételeknek megfelelő támogatásra jogosultak az alábbi mértékű 
támogatásban részesülnek: 
 A támogatás mértéke a figyelembe vehető lakásfenntartási költségek 10 %-a, de minimum 
600.-Ft/hó. 
5. § 1./  A rendelet 6. § /1/ bek. a./ pontja kiegészül a következőkkel: 
 - gáz átalány befizetését igazoló számla másolatot 
 - szemétszállítási díj befizetését igazoló számla másolatot 
 2./ A rendelet 6. § /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A benyújtott kérelmeket I. fokon a polgármester bírálja el, a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben, havonta egy alkalommal. 
 3./ A rendelet 6. § /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A Humánpolitikai Iroda havonként névjegyzéket készít a támogatás folyósításához. 
6. § A rendelet 7. § /1-2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 1./ A rendelet szerint benyújtott lakásfenntartási támogatásoknál: 
a tárgy hó 15. napjáig iktatott kérelmeknél tárgy hó 1. napjától visszamenőlegesen, 



tárgy hó 15. napját követően iktatott kérelmek esetén a következő hó 1. napjától lehet a jogosultságot 
megállapítani 
 2./ A lakásfenntartási támogatásban részesülőkről készített jóváhagyott névjegyzék 
alapján: 
 - önkormányzati tulajdonú lakás bérlője esetén: a támogatás összegét a Lakáskezelő 
Vállalathoz egy összegben számlaátutalással, 
 - magántulajdonú lakások esetén, bármilyen jogcímű lakó, támogatásra jogosult részére a 
Pénzügyi- és Adóügyi Iroda postai úton küldi a támogatás összegét a lakáscímre. 
 3./ A számla átutalást, a postai utalást a tárgy hó 20. napjáig névjegyzékbe kerülők 
részére a tárgy hónapot követő hónap 5.-10.-e között, a tárgy hó 20. napját követően névjegyzékbe 
kerülők részére pedig tárgy hónapot követő 2. hónap 5.-10.-e között kell lebonyolítani. 
7. § A rendelet egyéb részei változatlanok maradnak. 
8. § E rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba. 
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