A lakhatási támogatás feltételrendszere
Melléklet a TAMOP-5.3.3/08/1 számú Pályázati Útmutatóhoz

I. Szakmai feltételek
Kiknek nyújtható lakhatási támogatás?
Lakhatási támogatás általánosságban annak a személynek vagy családnak nyújtható,
aki/amely támogatással képes a lakhatás költségeit fedezni és így lakhatását fenntartani,
valamint a támogatási időszak után lakhatásának költségeit képes önerőből - esetlegesen
más külső forrásokkal (pl. önkormányzati lakásfenntartási támogatással) kiegészítve fedezni.
Lakhatási támogatás konkrétan annak személynek nyújtható, aki
·

a támogatást megelőző 12 hónapban hajléktalanok átmeneti szállásán vagy éjjeli
menedékhelyén folyamatosan, megszakítás nélkül töltött éjszakái száma a 30
napot eléri, vagy
· legalább 30 napja folyamatosan, megszakítás nélkül a Menhely Alapítvány által
működtetett ún. bónos program keretében munkásszálláson lakik, vagy
· hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményében él, vagy
· utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen él és valamelyik
hajléktalan ellátóval vagy családsegítő szolgáltatást nyújtó intézmény
legalább 30 napja – dokumentált módon - kapcsolatot tart.
Lakhatási támogatás nyújtható továbbá annak a családnak, amely
·

legalább 30 napja folyamatosan családok átmeneti otthonában lakik.

A fentiekben felsorolt valamennyi csoportba tartozó személy esetében akkor nyújtható
lakhatási támogatás, ha
· A támogatott személy a 18. életévet a projekt szakmai zárásáig betölti és a rá
vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt nem érte el.
· A támogatott személy a Szociális Törvény szerinti rendszeres jövedelemmel
rendelkezik.
· A támogatott személy havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözők egy főre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át.
· A támogatott személy a projekt keretében a foglalkoztatási helyzetének javítása
céljából szolgáltatást vesz igénybe.
· A támogatott személy a lakhatás költségeiből önrészt vállal, mely lehet a bérleti
díj, lakásbérleti díj, a munkásszállón fizetendő díj egy részének, illetve az ezekhez
kapcsolódó kauciónak, a közüzemi díjaknak, közös költségnek a megfizetése.
· A támogatott személy rendszeres előtakarékosságot vállal, amely a lakhatási
támogatás időszakában minimum átlagosan havi 5.000 Ft.
· A támogatott személy vállalja, hogy a lakhatási támogatás lejárta után önálló
lakhatását meghatározott ideig önerőből fenntartja.
· A támogatott személy vállalja az egyéni fejlesztési tervben rögzített célok
elérését, a támogató intézménnyel való együttműködést. Az erre vonatkozó
Egyéni fejlesztési megállapodást megköti.
· A támogatott személlyel Egyéni fejlesztési megállapodást kötött esetfelelős
szociális munkás igazolja, hogy a támogatott személy a projekt ideje alatt a
támogatás alapjául szolgáló bérletben, lakásbérletben vagy munkásszállón lakik
és az Egyéni fejlesztési megállapodásban foglaltakat teljesíti.
A támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző, a fenti feltételekkel rendelkező
személynek is nyújtható.
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Nem nyújtható támogatás annak a személynek, aki a támogatás igénybevételének
kezdő hónapját megelőző 36 hónapon belül teljes összegű lakhatási támogatásban
részesült a HKA, vagy az ÖKA által lebonyolított hazai támogatási rendszerben.1
Részösszegű (legfeljebb 6 havi) támogatásban részesíthető az, aki a HKA, vagy az ÖKA
által lebonyolított hazai támogatási rendszerben teljes összegű lakhatási támogatásban
részesül és ez a támogatás még folyamatban van a jelen támogatás igénybevételének
kezdő hónapjában.
A lakhatási támogatás megítélésénél előnyben kell részesíteni azt a személyt,
· aki hosszabb ideje él az említett körülmények között, és
· aki házastársával, élettársával, gyerekével együtt költözne (összeköltözne), vagy
· aki más személyekkel együtt költözne, vagy
· akinek sajátos egészségügyi, mentális, családi helyzete miatt az intézményes
elhelyezése más módon nem biztosítható, vagy
· aki megfelelő előtakarékossági összeggel, vagy előtakarékossági kapacitással
rendelkezik ahhoz, hogy a támogatás folyósítását követően önálló lakhatását
megoldja.
Az önálló lakhatás fenntartása
A támogatott személynek a szociális intézményen kívüli lakhatását az egyéni fejlesztési
megállapodásban rögzített lakhatási támogatás lejárta után önerőből fenn kell tartania. A
támogatott fenntartási kötelezettsége a korábban kapott lakhatási támogatás idejétől
függően alakul:
· 6-8 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás esetén az önálló lakhatás önerőből
való fenntartása legalább 1 hónapon át.
· 9-12 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás esetén az önálló lakhatás önerőből
való fenntartása legalább 2 hónapon át.
kötelező.
Az önálló lakhatás elérését és önerőből történő fenntartását a támogatott személynek a
projekt időszaka alatt kell teljesítenie.
Szociális munka
Az esetfelelős szociális munkás feladatai az önálló lakhatás elérése és megtartása
kapcsán a projekt teljes időszaka alatt:
· a lakhatási lehetőségek felkutatása,
· az ingatlan tulajdonosával való szerződéskötés, vagy annak segítése,
· az egyéni fejlesztési megállapodás megkötése és az abban foglaltak folyamatos
teljesítése és a támogatott személyre vonatkozó részek ellenőrzése,
· támogató szociális munka a támogatott személlyel és csoporttal,
· kapcsolatfelvétel a lakóterületen működő szociális szolgáltatásokkal,
· a támogatott személyek lakóhelyi beilleszkedésének segítése,
· mindezen tevékenységek nyomon követhető dokumentálása,
· a bérlet, lakásbérlet önerőből történő fenntartásának nyomon követése minimum
6 hónapon keresztül. A nyomon követés túlnyúlhat a projektidőszakon. A
projektidőszakon túlnyúló szociális munka a projekt támogatásából nem díjazható.
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A jelenlegi támogatás ideje és a HKA vagy az ÖKA által nyújtott támogatási időszak
összesen nem haladhatja meg a 12 hónapot. A HKA vagy az ÖKA által lakhatási
támogatásában részesülők listáját rendelkezésre bocsátja.
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Szervezeti feltételek
A kedvezményezett szervezetnek
· vállalnia kell a program lebonyolítása során a TÁMOP 5.3.2. kiemelt projekt
regionális hálózatával való folyamatos együttműködést,
· vállalnia kell a program által előírt együttműködést,
· vállalnia kell, hogy a fenti eljárásokat, döntéseket, indoklásokat és a szociális
munka lépéseit pontosan dokumentálja,,
· vállalnia kell az erre vonatkozó monitorozás lehetőségét,
· rendszeresen részt kell vennie a foglalkoztatási-lakhatási szakmai műhelyeken,
· a támogatottak számára nyilvános szabályzatot kell készítenie arra vonatkozóan,
hogy az előírt feltételekkel rendelkező ügyfelek közül kiket, milyen szempontok
alapján, milyen döntési eljárás szerint kíván lakhatási támogatásban részesíteni,
· vállalnia kell a támogatással kapcsolatos koordinációs feladatokra a projekt
munkatársai közül foglalkoztatási-lakhatási referens kijelölését.
A dokumentáció
kialakításra.

részletes
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a

szerződéskötést
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időszakban

kerül

II. Támogatható költségek
Lakhatási támogatás kizárólag a lakhatás során keletkező közvetlen költségekhez
nyújtható. Támogatás adható:
· lakásbérleti díjra,
· albérleti díjra,
· munkásszálló díjára,
· az intézmény által bérelt lakás vagy munkásszálló férőhely bérleti díjára,
Amennyiben a lakhatást biztosító ingatlan a támogatást nyújtó szervezet tulajdonában,
tartós használatában, kezelésében van, vagy azt a szervezet bérli, a támogatás összege
akkor is kizárólag a fenti feltételek betartásával használható fel.
Utóbbi esetben a szervezet a támogatott lakhatási programban résztvevő személlyel
ennek megfelelő tartalmú bérleti, használati, illetve együttműködési szerződést köt.
Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha az adott lakhatást biztosító férőhely után
a szervezet központi állami normatív támogatásban, vagy egyéb – az államháztartásból
származó - támogatásban részesül.

III. Pénzügyi feltételek
·

Lakhatási támogatás érvényes bérleti szerződés megléte esetén nyújtható,
amelynek kötelező minimum elemeit a Ptk. tartalmazza. Együttköltözés esetén a
bérleti szerződésnek minden személy lakhatására kell vonatkoznia.
· A lakhatási támogatás minimum 6, maximum 12 hónapig nyújtható.
A minimális támogatási időszaktól el lehet térni, azaz 6 hónapnál rövidebb ideig is
nyújtható támogatás azon személy számára, aki lakhatási támogatásban részesült a HKA
vagy az ÖKA által lebonyolított hazai támogatási rendszerben, de a támogatás időszaka a
12 hónapot nem érte el. Az önálló lakhatás önerőből való fenntartását legalább 1
hónapon át a program időszaka alatt ez esetben is teljesíteni kell. A jelenlegi támogatás
ideje és a HKA vagy az ÖKA által nyújtott támogatási időszak összesen nem haladhatja
meg a 12 hónapot.
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A lakhatási támogatás összege egy személy esetében nem haladhatja meg havi
átlagban a 30.000 Ft-ot, azaz 6 havi támogatás esetén egy személy esetében a
támogatás együttvéve nem haladhatja meg a 180.000 Ft-ot, 12 havi támogatás
esetén a 360.000 Ft-ot.
Ez az összeg kiskorú gyermek/fogyatékkal élő nagykorú személy együttköltözése
esetén havonta és gyermekenként/fogyatékkal élő nagykorú személyenként 5.000
Ft-tal emelhető.
A támogatás teljes időszakbeli összege nem haladhatja meg a lakhatási költségek
egy személyre jutó összegének 2/3-át.
Utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen élő személyek esetében indokolt esetben - az (első) 6 hónap során attól az előírástól, hogy a támogatás
nem haladhatja meg a lakhatási költségek egy személyre jutó összegének 2/3-át,
el lehet tekinteni.
Lakhatási költségként az albérleti, lakásbérleti díjat és a munkásszállón fizetendő
díjat lehet figyelembe venni.
A támogatást havi részletekben – fokozatosan csökkenő összegekben – kell
megállapítani.
A támogatás – kivételesen indokolt esetben, önkormányzati bérlakás (lakrész)
pályázata során - egy összegben is folyósítható, amennyiben biztosított a 6-12
hónapig tartó lakhatás.
A támogatás készpénzben – az átvételt rögzítő kiadási pénztárbizonylattal
dokumentált módon - nyújtható.
Az intézmény által bérelt lakás, vagy munkásszálló férőhely esetében a támogatás
átutalással is folyósítható.
A támogatás lakhatási költségekre való felhasználását igazoló dokumentumok:
bérleti szerződés, számla és kifizetést igazoló bizonylat (pl. bankkivonat vagy
kiadási pénztárbizonylat vagy készpénzfizetési számla)

·

IV. Dokumentáció
Az alábbi dokumentumokat a TÁMOP 5.3.2 /08/1 kiemelt projekt a műhelymunka
keretében a szervezetekkel együttműködve alakítja ki, használatuk a projekt
végrehajtása során kötelező.
1. A célcsoporthoz tartozást igazoló dokumentumok
· a projektbe bevont személlyel felvett Adatlap, és célcsoporttag nyilatkozat
2. Egyéni fejlesztési terv
3. Egyéni fejlesztési megállapodás
4. Nyilvántartás a támogatások felhasználásáról
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