37/2001. (X.26.) sz. önkormányzati rendelete

az 1997. december 31. előtt keletkezett közüzemi díjhátralékok rendezéséről

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása érdekében az 1997.
december 31. előtt keletkezett a Díjbeszedő Rt. által számlázott és nyilvántartott közüzemi
díjhátralékok rendezésére az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések

1. §
A rendelet hatálya a Budapest VIII. kerületében állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra terjed ki.
2. §

(1) E rendeletben meghatározott támogatás megállapítására irányuló eljárás az 1. §-ban meghatározott igénylő, vagy törvényes képviselőjének (továbbiakban: a kérelmező) kérelmére
indul.
(2) A kérelemhez csatolni szükséges:
a) a Díjbeszedő Rt. által, 1997. december 31. előtt keletkezett tartozásokról kiállított, a
kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolást,
b) valamint az e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat és a támogatás
megállapításához felhasználható bizonyítékokat.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi nettó átlagjövedelme
b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy évre visszamenőlegesen
egy havi nettó átlagjövedelem.
(4) Munkanélküli kérelmező esetében csatolni szükséges a területileg illetékes Munkaügyi
Központtal kötött együttműködésről szóló igazolást.
(5) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkozni kell a szociális ellátás keretében
kapott jövedelmekről is.
(6) A kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a támogatást megállapító szervet.

3. §

A kérelmező írásbeli hozzájárulása szükséges az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális osztályának (a továbbiakban: Hivatal) megkereséseihez, úgymint
a) a népesség-nyilvántartás illetékes szerve a család nagyságáról és a lakásba bejelentettek számáról,
b) a díjbeszedő és a közüzemi szolgáltató vállalatok, gazdasági társaságok díjfizetési kötelezettségéről.
A támogatás mértéke és folyósításának szabályai

4. §

Az e rendelet alapján nyújtható támogatás megállapításánál figyelembe vehető elismert 1997.
december 31. előtt keletkezett és a Díjbeszedő Rt. által számlázott és nyilvántartott közüzemi
díjhátralékok az alábbiak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

önkormányzati lakás után fizetendő lakbér, és külön szolgáltatások díja,
a távfűtés díja,
a víz- és csatornahasználati díj,
a szemétszállítási díj,
az 1994. december 31. előtt keletkezett és számlázott elektromos áram díja,
a gázdíj,
kéménydíj,
költségek (úgymint: illeték, jogtanácsosi díj, fénymásolási költségek, postázási költség,
kezelési költség, népesség-nyilvántartó adatközlés, végrehajtási költség).
5. §

(1) A támogatás megállapítására az a kérelmező jogosult, aki az alábbiakban felsorolt feltételeknek együttesen megfelel:
a) aki az adott lakás bérlője, tulajdonosa, haszonélvezője,
b) a lakásban életvitelszerűen tartózkodik,
c) az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
d) az e rendelet 4. §-ban elismert közüzemi díjhátralékok összegének legalább 30%-ának
megfelelő összeget önrészként (továbbiakban: önrész) egyösszegben a Díjbeszedő Rt.
részére megfizet, és az ezt igazoló Díjbeszedő Rt. által kiállított, 30 napnál nem régebbi iratot a kérelem benyújtásával egyidejűleg bemutatja, vagy
e) díjhátralékának 10%-át egyösszegben megfizeti és az önrészének 20%-ára a Díjbeszedő Rt.-vel legfeljebb 6 hónapra részletfizetési szerződést köt, melyet a kérelem benyújtásakor egyidejűleg mellékel, a 10% befizetéséről szóló, a Díjbeszedő Rt. által kiállított, 30 napnál nem régebbi irattal együtt,
f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.
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(2) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező - az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén sem -, akinek a lakás hasznosításával (bérletbe, albérletbe
adás) összefüggésben jövedelme képződik.
(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
6. §

Jelen rendeletben meghatározott támogatás csak annak a kérelmezőnek állapítható meg az 5.
§-ban foglaltakon túlmenően, aki a bérlői vagy tulajdonosi jogosítványai gyakorlása során
folyamatosan fizeti a lakása fenntartásának költségeit, valamint a Díjbeszedő Rt.-vel és az
önkormányzattal az együttműködést vállalja.
7. §

(1) A támogatás egyszeri, maximális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének tizenkétszeresét nem haladhatja meg.
(2) Az e rendeletben meghatározott támogatás megállapítása a Képviselő-testület Szociális
Bizottságának hatáskörébe tartozik. Döntésével szemben jogorvoslati kérelmet a Képviselőtestülethez lehet előterjeszteni A Képviselő-testület elé a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos
előterjesztés a Szociális Bizottság előzetes állásfoglalásával kerülhet.
(3) Az e rendeletben meghatározottakat a döntésre való előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.
(4) A megállapított támogatás folyósítása az önrész kifizetését igazoló Díjbeszedő Rt. által
kiállított igazolás benyújtását követő hónap 5. napjáig a kérelmező Díjbeszedő Rt.-nél vezetett fogyasztói számlájára átutalással történik.
Záró és átmeneti rendelkezések

8. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
9. §

Jelen rendeletben meghatározott támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2002. augusztus 31.
napjáig lehet benyújtani a Hivatalhoz.
10. §

Az önkormányzat a támogatás nyújtásával egyidejűleg az önkormányzatot megillető hátralékos díjat terhelő kamatkövetelésről lemond, amennyiben a kérelmező az önkormányzattal és a
Díjbeszedő Rt-vel vállalt együttműködési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.
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Budapest, 2001.október 11.

dr. Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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