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Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Táľgy: Javaslat az adósságkeze|ésĺ szolgáltatásľól szĺó|ó 31lf010. (VII.15.) önkormányzati
ľendelet mĺódosításáľa
A képviselő-testületi tilés időpontj a: 20|I .jlilius 21 .

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester
Az előterjesztés előkészítde és leírója: Humánszolgáltatási Ugyosztály Szociális Iroda
A rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges'

Az ęlőtęrjęsztést e|ózetesen a Humánszolgáltatási Bizottság, Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
tźrgyalta.
Az előterjesztés nyílt tilés keretében táľgyalandó.
Melléklet: 1 db

T is ztelt Képv is elő-t e st tile t !

Az adósságkezelési szo|gźl|tatás a természetben nyújtott szociális ellátások egyik formája, részletes

szabá|yait a szociális ígazgatásrő| és szociális ellátásokľól sző|ő |993' évi ]II. törvény (Szt.) 55/C. $

(a) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-

testületének az adósságkezelési szolgáltatasľól szóló 3Il20|0. (vil.ls.) ĺinkormányzati rende|ete

(Rendelet) szabá|y ozza.

Az adósságkezelési szolgáltatas a szociálisan rászoľult személyek részéte nyújtott, lakhatást segítő

ellátás. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és

adósságcsökkentési támogatásban ľészesül'
Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben Vagy havi részletekben nyújthatő az adós vállalásától

függően. Az onrész ľészletekben történő megfizetése esetén a jegyző az adősságcsökkentési

támo gatást részlętekben fo lyósítj a az adósságkövete lés j o gosu ltj ának.

Javaslat a módosításra
I. Az egy éve elfogadott lij Rendelet gyakorlati alkalmazása sotán felmerült néhány módosítas

szĹiksé ges sé ge, me lyek az a|źlbbiak:
- a kozös költségként keletkezett hátľalék rendezésével kapcsolatosan javasolom, hogy az

önkormányzati tttmogatás ne vonatkozzon a felújítási a|ap, a rendkívüli felújítási kĺiltség és a
célbefizetés hátrďrékźLÍa, a peľ- és postaköltség, mivel ezek nem közvetlenül a lakhatást éľintĺĺ

költségek (a Rendelet 3' $ b) pontja),
.a Reńdelet 8. $-a szabáIyozza a tźtmogatásra jogosultak körét, ezt indokolt kiegészíteni azoknak a

köľével, akik ne tartozzanak e körbe (8/A. $ tarta|mazza a javasolt kizárő okokat)'

II. A részletekben töľténő folyósítasra vonatkozóan a Rendelet nem tartalmazza az I és f forintos

címleftĺ érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabźiyairőll szóló 2008' évi lil' töľvény 4.

$ (1) bekezdés c) pont ľendelkezésének a|ka|mazását, mely szeľint a Ď az Szt. szerinti pénzbeli és

ier|mészetbeni ellátások osszegét _ ha az nem 5 forintra vagł annak egész számú tobbszörosére

végződik a legkozelebbi 0 vagy 5 forintravégződő Ósszegľe történőfelfelé kerekítéssel kellfolyósítani.
A kerekítésből szdrmazó kiadások az adott ellátások kökségvetési előirányzatait terhelilť,.

Tekintettel arra, hogy az adősságcsökkentési tźtmogatás teľmészetbeni ellátás, indokolt a ľendeleti

szabáIyozás'

A fentiek a|apjźn javasolom, hogy a T. Képviseltí-testtilęt a mellékelt rp.qdelef tprvezeff:t fosadia ęl.

$t--*-(--' P-\\
Budapest,20ll. június 30' SánthaPéterné

alpolgármester

4



Mellék|et

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének

. . . .. . ĺ2011. (. . . .) iinkormány zati ľendelete

az adósságkezelési szolgáltatásľól szóiő 31lf0|0. (VIL15.) számú tinkoľmányzatĺ rendelet
módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testtilete a szociális
igazgatásrő| és szociális ellátásokról sz6\ő 1993' évi III. t\t, 55ĺC. $ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazása a|apján az Alkotmány 42lB. $-ában meghatározott feladatk<jrében eljárva a

kovetkezőket ľendeli el.

1. $ Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3li2010. (VII. i5.) onkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 3. $ 1'b) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

I E r ende le t alkalmaz ás ób an : J

,,b) közösköltség-hátralék a felújítási alap, ľendkívtili felújítási kĺiltség, célbefizetés hátralék, a per- és

postako ltség kivételével''

2.s A Rendelet a következő 8/A. $-al egészĹil ki:

,, 8iA. $ Nem j o gosu lt adósságke ze|ésl szolgá|tatźsr a az a szemé|y vagy család
a) akinek adósságcsökkentési támogatás ügyben visszafizetési kötelezettsége áll fenn és annak

teljes mértékben nem tett eleget,
b) akinek 24 hőnapon belül adósságkezelési szolgáltatás iránti kéľelme ügyében indult eljárás a

fo lyó s ítás feltéte leinek nem te lj es ítése miatt me gszĹintetésľe keľült,
c) aki azáltala lakott lakáson kívĺil más ingatlannal is rendelkezik,
d) kinek a kéľelemmel éľintett lakásra taľtási, életjaľadéki szerződése van,
e) aki jogosulatlanul és rosszhiszemrĺen vett igénybe szociális támogatást és visszafizetési

kötelezettségének teljes méľtékben nem tett eleget.''

3. s A Rendelet 10. $ -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az adósságcsokkentési támogatás részletekben történő folyósítása esetén az önkormányzati
támogatás osszegének megállapítasakor a legközelebbi 0 vagy 5 forintra végződó összegre történő

fe lfę l é ke ľe kíté s szab á|y ai érvé nye sü lnek'''

4. $ Ez a rendelet 201ĺ. augusztus l-jén |ép hatá'|yba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően

benyújtott ügyekben, a 3. $-ában foglaltakat a folyamatban lévő Ĺigyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 201 1. július'.'.

Dľ' Mészár Erika
a jegyzot helyettesíto a|jegy ző

Dr' Kocsis Máté
polgáľmester



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi
Onkormány zĺtnakaz adósságkezelési
szolgáltatásľól szóló 31/2010. (uI. 15.)

önkoľmányzati ľendelete

Tervezett módosítás

3' $ l' adósságkezelési szolgáltatasba bevonható
adósságtípusok:
b) közösköltség-hátralék,

A ľendelet 3. $ 1. b) pontja he|yébe 
^következő ľendelkezés lép:

,,b) közösköltség-hátra|ék a felújítási a|ap,
rendkívül i felúj ítas i kö ltsé g, célbefi zetés hátral ék,
a per- és postaköltség kivételével''

A ľendelet a következő 8/A. $.al egészül ki:

.8lA' $ Nem jogosult adósságkezelési
szolgáltatásr a az a személy vagy család

a) akinek adósságcsokkentési támogatás
ügyben visszaťlzetési kötelezettsége álI

fenn és annak teljes méľtékben nem tett

eleget,
b) akinek f4hőnapon belül adósságkezelési

szo|gźitatźs iránti kérelme iigyében
indult eljáľás a folyósítás feltételeinek
nem teljesítése miatt megszüntetésre
keľült,

c) aki az źita|a |akoÍt lakáson kívül más

ingatlannal is rendelkezik,
d) kinek a kéľelemmel érintett lakásľa

tartási, é|etj áľadéki szerződése van,

e) aki jogosulatlanul és ľosszhiszeműen vett

igénybe szociális támogatást és

visszaťlzetési kötelezettségének teIjes

méľtékben nem tett eleget.''

A ľendelet 10. $.a a ktivetkező (6) bekezdéssel
egészül ki:

,,(6) Az adósságcsökkentési támogatás

részletekben történő folyósítása esetén az
önkormányzati támogatás összegének
megállapítrásakor a legközelebbi 0 vagy 5 foľintra
végzódő összegre történő felfelé kerekítés
szab á|y ai éľvé nyes ü l nek.
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