
T Á J É K O Z T A T Á S 

Tisztelt Lakosság! 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a települési lakhatási támogatás tekintetében az 

alábbiak szerint módosította: 

10. § (1) Települési lakhatási támogatás kerülhet megállapításra kérelem alapján annak, aki 

az  életvitelszerű, állandó lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgáló lakás  fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres költségeket létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem tudja 

viselni.  

(2) Települési lakhatási támogatásra való jogosultság állapítható meg  a kérelmezőnek, ha:  

a) a háztartásában az  egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban nem haladja meg az 99.750.- Ft-ot, egyedülállóak esetében a 
142.000.- Ft-ot. 

b) a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres költségek viselését legalább egy, a  saját 

nevére szóló és 3 hónapnál nem régebbi, lakhatással összefüggő kiegyenlített számla (víz, 

gáz, áram, hulladék, szilárd fűtőanyag)  bemutatásával igazolja. 

 
(3) A települési lakhatási támogatás összege havonta 3 000 Ft, mely készpénzben kerül 

kifizetésre a jogosultságot követő hónap 5. napjáig. A települési lakhatási támogatást 1 év 

időtartamra kell megállapítani a kérelem beadása hónapjának első napjától.  

(4) A települési lakhatási támogatás iránti kérelem egész évben, folyamatosan benyújtható. 

(5) A települési lakhatási támogatás: 

a) ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül az ott 

élő családok számától; 

b) üresen álló, életvitelszerűen nem lakott lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg. 

(6) A települési lakhatási támogatás iránti kérelmeket a jegyző bírálja el. 

(7) A települési lakhatási támogatásban részesülő személy köteles gondoskodni: 

a) az általa lakott vagy bérelt ingatlan udvarán egy darab szeméttároló edény 

elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról, 

b) a lakáshoz tartozó elő- és hátsókert, udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ott 

található szemét és lom eltávolításáról, 

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról, műveléséről vagy a 

művelés alatt nem álló kert területének rendszeres kaszálásáról, gyom- és parlagfű 

mentesítéséről oly módon, hogy a területen ne legyen gyomnövényzet termést hozó 

példánya, 



d) az állattartásra, valamint ebtartásra vonatkozó szabályok megtartásáról, védőoltás 

meglétéről, 

e) az ingatlan, kert, udvar és melléképületek rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítéséről, 

f) az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítés hiánytalan meglétéről, zárhatóságáról, 

g) az ingatlan előtt található utcarész gondozása (gyommentesítés, kaszálás, árok 

tisztása) 

h) benti illemhely hiányában árnyékszék meglétéről. 

(8) A (7) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést Tiszabezdédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a 
jogosult a feltételeknek nem felel meg a jegyző írásban legfeljebb 30 napos határidő 
kitűzésével, teljesítésre szólítja fel. Ha a jogosult az együttműködési kötelezettségének a 
felszólítás ellenére sem tesz eleget, a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

Kérjük Önöket a rendeltben foglaltak betartására! 

 
2021. január 1. napjától az ingatlanok és a közút közötti terület rendben tartása  

(árok tisztítása, árokpartok gyomtalanítása) az ingatlanok tulajdonosainak feladata. 
Az Önkormányzatnak személyi- és eszközkapacitása sincs a munkálatok elvégzésére. 

 

 

Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Tiszaszentmártoni Kirendeltség Jegyzője  

 

 

 


