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Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe:
A települési  önkormányzat  jegyzője  illetékes a közös hivatalt  működtető  önkormányzatok 
közigazgatási területén, Mátraterenye, Mátraszele és Nemti községekben.

Ügyintéző: Nemtiben  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  ügyfelek,  illetve  Nemti 
településen fekvő  lakás  esetében Magné Kökény Katalin főelőadó. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A  lakásfenntartási  támogatás  megállapítása  iránti  kérelmet  a  63/2006.  (III.27.) 
Kormányrendelet 12. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
 A kérelemhez csatolni kell 
- a hivatkozott Kormányrendelet  1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a 
háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,  
-  a  lakás  nagyságának  hitelt  érdemlő  igazolását,  (pl.  építési-  használatbavételi  engedély) 
valamint 
- természetbeli  ellátás esetén a szolgáltatási   jogviszony fennállásának igazolására  szolgáló 
dokumentum, (közüzemi-, szolgáltatási szerződés, albérleti szerződés)
 
A kérelem nyomtatvány és a vagyonnyilatkozat nyomtatvány a letölthető dokumentumoknál  
megtalálható és kinyomtatható.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
Az eljárás költség és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok , ügymenet: 
Ügyintézés határideje: 
30 nap, amelyet megszakítanak a 2004. évi CXL. tv. 33. §. (3) bekezdésében foglalt eljárások 
(jogsegély,  hiánypótlásra-  adatszolgáltatásra  felhívás,  szakhatósági  eljárás,  szakvélemény 
közlése,  eljárás  felfüggesztése.)   Az  eljárás  kivételes  esetben  legfeljebb  egy  alkalommal 
maximum 30 nappal meghosszabbítható. 

Jogorvoslat: 
A jegyző határozata ellen a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához 
(3100  Salgótarján,  Rákóczi  út  36.)  címzett,  de  a  Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 
Körjegyzőség  hivatalához (3152 Nemti Kossuth út 28.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni, a 
döntés közlésétől számított 15 napon belül. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- 63/2006.  (III.27.)  Kormányrendelet  a  pénzbeli  és  természetbeli  szociális  ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
- 2004.  évi  CXL.  törvény  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 

szabályairól, 
- Nemti Község önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2006. (VI.8.) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről. 



A  lakásfenntartási  támogatás  ugyanazon  lakásra  csak egy  jogosultnak  állapítható  meg, 
függetlenül a lakásban élők számától. A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában 
nyújtja  az  önkormányzat:  azokhoz  a  rendszeres  kiadásokhoz,  amelyek  megfizetésének 
elmaradása  a  lakhatást  a  legnagyobb  mértékben  veszélyezteti  (villanyáram-,  víz-  és 
gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér vagy albérleti díj, tüzelőanyag 
költsége). A támogatott a lakásfenntartási költségek megfizetéséről, illetve a lakásfenntartási 
támogatás felhasználásáról havonta – a hónap 5. napjáig - elszámolást kap. 

Ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28.
Ügyfélfogadási napok: hétfő, kedd és csütörtök 8.00 – 16.00 óráig
Telefon: 32/364-002
               20-399-5105
Fax: 32/364-002
E-mail: magne@matnesz.hu
Időpontfoglalás: e- mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával 


