Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
20/2009. (XI.6.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2008. (I.25.) számú rendelet módosításáról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben – továbbiakban Sztv. – kapott felhatalmazás alapján a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2008. (I.25.) számú rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. §
(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:
„adósságkezelési szolgáltatás.”
(2) A Rendelet 6. §-a az alábbi i) ponttal kiegészül:
„i) adósságkezelési szolgáltatás.”

2. §
A Rendelet az alábbi rendelkezésekkel kiegészül.
„29/A. §
Adósságkezelési szolgáltatás
(1) Az önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot
vagy személyt,
a) akiknek a (2) bekezdésben meghatározott adóssága:
aa) meghaladja az ötvenezer forintot és a fennálló tartozása legalább hat havi, vagy,
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén a két
és félszeresét, valamint
c) aki az 17. § (6) bekezdésébe foglalt méltányolható lakásigényt meg nem haladó lakásban
lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési
tanácsadásban való részvételt.
(2) Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó:
1

A rendeletet a képviselő-testület a 2009. november 3-i ülésén fogadta el.

a) közüzemi díjtartozás
aa) vezetékes gáztartozás,
ab) áramdíj tartozás,
ac) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
ad) szemétszállítási díjtartozás,
ae) több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás,
b) közös költséghátralék,
c) lakbérhátralék,
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartamát az Szt. 55. § (5)-(6) bekezdése határozza meg.
(4) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, aki, vagy a vele egy lakásban életvitelszerűen
együttlakó személy
a) lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedte, nem lakás
céljára használja, vagy egyéb módon hasznosítja;
b) a lakott lakáson kívül egyéb olyan értékesíthető ingatlannal és ingó vagyontárggyal
rendelkezik, amelyek az adósság megfizetésére fedezetet nyújthatnak;
c) lakására tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött;
d) önkényesen elfoglalt lakásban lakik.
Adósságcsökkentési támogatás
29/B. §
(1) Adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak
minősül.
(2) Támogatás csak a mindenkori költségvetésben e célra meghatározott keret összegéig
állapítható meg úgy, hogy elbíráláskor különös figyelmet kell fordítani az időarányos
felhasználásra. Amennyiben az I. félévben az 50 %-os keretösszeg nem kerül teljes
felhasználásra, úgy annak összege a II. félévben az elbírálás során felhasználható.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
vont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint, az Szt. 55. § (6) bekezdése
szerinti esetben legfeljebb négyszázezer forint lehet.
(4) Az adósságkezelés időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, mely indokolt esetben egy
alkalommal, hat hónappal meghosszabbítható.
Eljárási szabályok
29/C. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatás az adós kérelmére állapítható meg, melyet a Polgármesteri
Hivatalnál lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával, egész
évben folyamatosan. A szociális ügyintéző a kérelem és mellékletei másolatát haladéktalanul
átteszi az adósságkezelési tanácsadóhoz döntés előkészítés céljából.
(2) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) Többféle adósság kezelésére irányuló kérelem esetén az adósságcsökkentési támogatást a

kezelt adósságtípusok arányában felosztva kell meghatározni, azonban előnyben kell
részesíteni azt az adósságtípust, amely a lakhatást leginkább veszélyezteti.
(5) Ha a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a 29/B. § (3) bekezdés szerinti felső
határt, akkor ahhoz az adósságtípushoz kell megállapítani az adósságcsökkentési támogatást,
amely a legjobban veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit.
29/D. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében a döntési jogkört a Képviselő-testület látja
el. A kérelmek elbírálása havonta történik.
(2) A döntést – az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembe vételével – alakszerű
határozatba kell foglalni. A határozat tartalmazza különösen:
a) a támogatott személyi adatait,
b) az adósságkezelési szolgáltatásba vont adósságok összegét,
c) az adósságcsökkentési támogatás összegét és a folyósítás módját – adósságtípusonként
felosztva,
d) az adósságkezelés időtartamát,
e) kötelezést az adósságkezelési tanácsadás igénybevételére, illetőleg a jogerőre
emelkedéstől számított 8 napon belüli, az adósságkezelési tanácsadóval történő
megállapodás megkötésére,
f) kötelezést a jogerőre emelkedéstől számított 8 napon belül az adósság 25%-ának
befizetése tényének igazolására, vagy a hitelezővel történt részletfizetésről szóló
megállapodás benyújtására,
g) tájékoztatást a támogatott mulasztásának jogkövetkezményeiről.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása a jegyző megbízásából a Pénzügyi Csoport által
történik, a határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolását követő 8 napon belül
a hitelező részére egy összegben, vagy minden hónap 5. napjáig havi egyenlő részletben.
(4) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell
téríteni, ha a támogatott
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.
(5) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet
elrendelni, amilyen összegben a támogatást folyósították.
(7) Az adósságcsökkentési támogatás a (4) bekezdésben foglaltak szerinti megszűntetésétől
számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(8) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelés időtartam alatt
meghal, vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
Adósságkezelési tanácsadás
29/E. §
(1) Adósságkezelési tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) a Gondozási Központ keretében
működik.

(2) A tanácsadó feladata:
a) döntés előkészítés és javaslattétel a Szociális ügyintéző által megküldött adósságkezelési
szolgáltatás iránti kérelmek ügyében a kézhezvételt követő 60 napon belül,
b) adósságkezelési megállapodás megkötése az adóssal a támogatási határozat jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül,
c) folyamatos, személyes kapcsolattartás az adóssal legalább havonta, az adósságkezelési
szolgáltatás időtartama alatt és további 3 hónapig,
d) szükség esetén az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosításának
kezdeményezése.
(3) A tanácsadó a döntés előkészítés során:
a) környezettanulmányban felveszi az alapvető adatokat a lakásban élő személyekről, a
lakás jellemzőiről,
b) számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét –
adósságtípusonként,
c) megvizsgálja az adós háztartás gazdálkodását, fizetési kapacitását,
d) megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erősségét az adósság törlesztésére,
e) vizsgálja az adósságkezelés várható eredményességét,
f) az a)- e) pontok alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem
esetleges teljesítésére, a kezelésbe vonandó adósságok körére – figyelemmel a lakhatást
leginkább veszélyeztető adósságokra.
(4) A tanácsadó az adósság rendezésének feltételeiről írásos adósságkezelési megállapodást köt az
adóssal, melynek tartalmi elemei különösen:
a) a tanácsadó javaslata és az adós vállalása az adós háztartás fogyasztási kiadásainak
tudatos mérséklésére,
b) az adós hozzájárulása a tanácsadó részére az adósságra vonatkozó információk és
adatok nyilvántartásához, a változások követéséhez, az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel kiséréséhez,
c) a kapcsolattartás szabályai,
d) a tanácsadóval és hitelezővel kötött megállapodások be nem tartásának
jogkövetkezményei, az adós nyilatkozata a következmények tudomásul vételéről.
(5) A folyamatos kapcsolattartás során a tanácsadó:
a) figyelemmel kíséri az adósságrendezés érdekében kötött megállapodások betartását,
b) feltárja az adósságkezelés időtartama alatt felmerülő problémákat és okait,
c) közvetítőként részt vesz a megoldások keresésében,
d) preventív intézkedéseket tesz az újabb eladósodás elkerülése érdekében.
(6) A tanácsadó, ha a feladatai végrehajtása során okot adó körülményt észlel, haladéktalanul
kezdeményezi a Szociális ügyintézőnél az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó döntés
módosítását, illetve megszüntetését.”
3. §

A Rendelet 2009. december 1. napjával lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

