
$1ł.ffi,#ffi"&
Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat

Képviselő.testület e számár a

5/ł

Előterj esztő : Sóntha P éterné alpol gárme ster

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2012. maĺcius 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az adĺísságkezelési szolgáitatásľĺól szóló 31'120ĺ-0. (vII.15.) számú
iinkoľmányzati ľende|et módosításáľa
A napirendet ryĺklzafi ülésen kell tźrgya|ĺi, a határozatlľęndęlę! e|fogađásźhoz
egyszeríi/pqĘ1g[!ę!! szav azatĺobbség szfü séges

ElorÉszÍľo SZERVEZETI BcysÉc: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási
Iľoda {"rolą,t,wl

KÉszÍrerrp : Családtámogatási Iľoda

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNypI-/NEM IGÉNYEI.. lce,zoI.,ą.s: ą ĺ| Jo3,'' l'
úlr--<

JocI roNľRoLL: & Q
TÖnvÉNyBSsÉGI eI.I.pNoRzÉs :

.',

.r"fua-/aa.Dn. 
MÉszÁn Enlx,q'

ĺ lpcv zot HELYETTEs ĺr o ĺur,cy ző
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x ,,/
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźr ozati jav as|at a bizottság szźlmźn a:
A Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottsátgjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ź.sźtt,

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

Az adósságkezelési szo|gá|tatás a természetben nyújtott szociális ellátások egyik formája,
részletes szabá|yait a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (SZt.) 55/C. $ (4) bekezdése alapjan a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefüaľosi
onkormányzat Képviselő-testületének az ađósságkezelési szo|géitatásrőI sző|ő 31l20IO.
(VII.15.) önkoľmányzati rende|ete (Rende|et) szabáůyozza. A támogatás nyújtása kötelező
cinkormányz ati feladat.

Az adősságkezelési szo|gá|tatás a szociálisan rászorult személyek részéľe nyrijtott lakhatást
segítő ellátás. A jogosultság megállapítása ęsętén az ngyfé| adósságkezelési tanácsadásban és
adósságcsĺikkentési támogatásban (acst) részesril.

Javaslat a Rendelet mĺídosításra
A 2010. augusztus 01. napja őtahatźiyos Rendelet gyakorlati a|ka|mazźsa illefue az iĄabb és
újabb élethelyzetek a jogszabáIy pontosítását, esetenként kiegészítését, módosítását tęszik
szükségess é, továbbá a keľetszabályokat megfogalm aző Sń,. 2012. jarlun I . napjéúőI hatályos
módosulása joghaľmonizációs módosítást indokol.
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I. Jelenleg az adósságkezelési tanácsadást a Jőzsetvátosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kozpont (Ktizpont) végzí, tovthbá a polgáľmester a Humánszo|gá|tatási Bizottság javaslata
alapjan jar el méltanyosságból.
A Ręndeletben az íntézmény is és a bizottság is a korábbi elnevezéssel szerepel, javasolt a
névv äItozás átvezetése a Rendeleten.

II. A Renđelet 3. $ 1. pontja ľendelkezik a bevonható adósságtípusokľól. A kcjzüzemi
díjtartozásta vonatkozó szabtiý a) pont hatźlrozza ffieg, ahol csak a szabźůýalan
áramvétel ezés keriilt kizźlt t.sr a.

A gyakorlati a|ka|mazás során előfoľdul a szabáIfialan vételezés más szervnél is (p1. gáz,víz),
továbbá sziikséges szabáIyozlll ań' is, hogy a kĺjztizemi ďijtartozásba nem tartozik bęle a
szo|gáItatás ki illetve visszakapcsolásának dija, aper- és postakĺiltség.

III. A hatósági munka megkönnyítése éľdekében
- a Rendelet 4. $ (3) bękezdésének kiegészítése indokolt az alábbi szöveggel:

,,díjtartozás igazolást, ', illetve aszolgźitatás kikapcsolásfuavonatkozó igazolást,
- a Rendelet 6. $ (1) bekezdés kiegészítése indokoIt az a|ábbi i) ponttal:

,,és igazo|1a, hogy az ađőssággal érintett helyiség |akás céIjtra szolgź'J,
- a Rendelet 10. $ (2) bekezdésének kiegészítése szfüséges, meľt a folyósítás

megkezdéséĺek az a feltétele, hogy - a kéľęImezonek az első önrész beťĺzetését
igazolő ígazolást be kell mutatnia az önkormáĺyzatnźi - kimaľadt a szabá|yozásbő|,
továbbá a könnyebb érthetőség éľdekében a bekezdésnek alpontokra történő tagolása
is javasolt az alábbiak szerint:
(2) Az adósságcsĺikkentési támogatás folyósításának feltétele, hogy az aďősságkezelési

szolgáItatásra jogosult az adósságcsĺikkentési támogatás megá||apitásźrőI szóló
hatźłozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül:
a) az adósságkĺivetelés jogosultjával amegá||apodást, vagy arész|etťlzetési szerződést
megköti, és
b) az első alkalommal befizetętt onrészrő|lękľől szóló ígazo|ást az cjnkormźnyzatnźi
bemutatja, és
c) az adósságkezelési tanácsadóval az adósságkezelési megállapodást megköti.

IV. Formai technikai pontatlanságok kiiktatása
- a Rendelęt 5. $ (3) bekezdés d) pont7. szava ,,kiadások,,helyett kiadásokkal;
- a Rendelet 8/A. $ utolsó mondatľésze elől hiarryzik az e) pont jelölés.

V. Méltányosság lehetőségének kiterj esĺése:

A támogatásra való jogosultság megszerzésének egyik feltétele (6. $ (1) d) pont), hogy a
kérelmezőnek életvitelszerĺĺen az adósstlggal terhelt lakásban kell laknia. Erre a szigorítő
szabáIyozásra azért került sor' meľt több esetben érkezętt olyan kéľelem, ahol a

k<ĺmyezettanulmány elkészítés során megállapítható volt, hogy albéľlők, befogadott
családtagok által felhalmozott adósságok kezelését kérelmezték a máshol lakó tulajđonosok,
bérlők. Az ilyen kérelmezők esetében a jogszabály nem adott ęlutasításľa indokot, ezt a
hiányosságot ktiszöbölte ki a szabáLyozás bevezetése.

Az elmúlt időszakban azonban' két olyan eset is előfordult, ahol a kérelmezők azért nem
tudtak életvitelszenĺen lakásukban élni, meľt önhibájukon kívül életveszélyes
fenyegetettségnek (lakásmaffia, családi erőszak) voltak kitéve. Esetfüben a kéľelmfü pozitív
elbírásaĺa a hatályos jogszabáIy nem adott lehetőséget.

Fenti inđokok alapján javaslom, hogy a Renđelet 8. $-a az alźbbi i) ponttal egésziiljön ki:



,,vagy
Đ önhibáján kív.ili életveszélyes fenyegetettség miatt nem tud a lakásban taľtózkodni,
és e körülmények kĺjzül legalább kettő fenná||, a g) és az i) pontban meghatátozotĺak
kivéteIével

VI. Joghaľmoruzáciő:

A Magyaľország f0I2. évi költségvetését mega|apozó egyes törvények módosításaľól szóló
2011. évi CLXVI. törvény 34. $ (2) bekezdése 20|2. januát 1. napjźńőI tĺjrténő
hatáIyb a|épé s s el az alább iak szerint rendelkezik :

,,A Szt. 55/B. $ (3) bekezdése helyébe a követkęző ľendelkezés lép:
(3)Ugyanazon személy vagy hźntartás tagja az ađősságkezelési szo|gá|tatźtslezźrtásźtől_ ide
nem éľťve az (|) bekezdés szerinti megszüntetést _ sztnnított 24 hőnapon belĹil nem
részestilhet adósságkezelési szolgáltatásban.''

AzSzt.55/B. $ (3) bekezdésének módosításával okafogyottávźit a Rendelet 9. $ (1) bekezdés
a) pontjában foglalt ,,első alkalommal benyújtott kérelem esetéď' mondatrész, a b) és c)
pontok' valamint a (2) bekezdés.

A fęntiek aIapján felkéľem a T. Képviselő-testiiletet a mellékelt rendelet tęrvezet
elfogadásáľa.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgóltatási Üglosztály
C s aládtómo gatási Ir o da

Budapest, 2012. februźn 17.
í-l(--r\

-i-"''ľt,' )EsL\
Santha Péterné \.
alpolgáľmesteľ

Tĺjľvénvessé sirl].enorzés :

,{r, frbr'- dr. Mészrír Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző



1' számí melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő.testületének

...... l201f . (.. ... ...) iinkoľmányzati ľendelete

az adósságkezelési szo|gáitatálsľól szóló 3Il20I0. (vII. 15.) iinkoľmányzati rendelet
mĺidosításárĺíl

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete a szociális
igazgatásről és szociális ellatásokľól szóló L993. évi III. tv. 55/C. $ (4) bekezdésébęn kapott
fe|hatalmazása aIapjźn az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáłozott
feladatköľében eljaľva a következőkęt rendeli el:

1.$ A Az adósságkezelési szoIgáItatásról szóló 31120110. (VII.15.) tinkormányzati renđelet
(továbbiakban: RendeleĐ 6. $ (1) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:

i) és igazolja, hogy az az adóssággal érintett helyiség, ahol életvitęlszerúen él lakás céIjźra
szolgá1.

2.$ A Rendelet 8. $-a a következő i) ponttal egészül ki:

Đ önhibáján kí\Ąili életveszélyes fenyegetettség miatt nem tud a lakásban életvitelszęnien
tartőzkodni,
és e kĺjrülmények közül legatább kettő fenná|I, a g) és az í) poĺtban meghatározottak
kivételével.

3.$ A Rendelet 8/A. $-a a k<jvetkező e) ponttal egésziilki:

e) aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen vett igénybe szociális támogatást és visszafizętési
kötelezettségének teljes mértékben nem tett eleget.

4.$ A Rendelet 3. $ 1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a)kozizemí ďíjtartozás: vezetékes gtlz-, źralrl-, távhó-szolgźitatási,víz- és csatornahasznźiatĺ,
szemétszá|lítási, több lakást lartalrmaző lakóéptĺleteknél, háztĺjmböknél központi fiitési
đíjtartozás, a -bármely szolgáItatőná| _ szabá|ya|anul vételezętt szoIgáLtatás díjanak, a
szo|gźitatás ki-, illetve visszakapcsolási díjának, tovźtbbá a jogi eljarási đíj, per- és

postakĺiltség kivételével,''

5. $ A Rendelet 4. $ (3) b) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

b) a, adóssággal érintett lakásra vonatkozó kéľelem benyújtását megelőzo harminc napnál
nem régebbi kozuzemi szervek által kiállított díjtartozás ígazolást, illętve a szolgźitatás
kikapcsolására vonatk oző ígazo|ást,

6.$ A Rendelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a következő ręndelkezés lép:



9. s (1) Az adósságcsökkentési támogatás méľtéke a bevont adósság 75%o-a, és összege
l e gfe lj ebb hőr omszáaezer fori nt,

7. $ A Rendelet 10. $ (2) bękezdés helyébe a következő ľendelkezés lép:

10. s (2) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának feltétele, hogy az adósságkezelési
szolgáltatásľa jogosult az adőssźtgcsökkentési tłámogatás megźůllapítźtsáľól szóló hatétrozat
jogeľőre emelkedését követő 15 munkanapon beliil:
a) az adósságkövetelés jogosultjáva| a megétllapodást, vagy a rész|etťlzetési szeľződést
megkiiti, és
b) az első alkalommal befizętett iinrészrőľekľől szóló igazo|ást az önkoľmányzatnái
bemutatją és
c) az adósságkezelési tanácsadóval az adósságkezelési megállapodást megköti.

8. $ A Rendelet 5. $ (3) d) pontjában a ,,kiadások'' szövegľész helyébe a,,kiadásokkal'' szöveg
lép.

9. S A Rendelet

a) 2. $-ában foglalt,,Józsefuárosi Családsegítő Szolgálat 1081 Budapest, Népszínházutca2Z.
(a továbbiakban: Szolgálat)'' sztivegrész helyébe a ,,Józsefuárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kiizpont 1081 Budapest, NépszínhrŁ utcaf2. (a továbbiakban: Központ)'',

b) 4. $ (1) bekezdésében a,,Szolgálatnál'' szövegrész helyébe a,,Központnál'',

c) 6. $ (1) bekezdés g) pontjában a,,Szolgźiatnať, szövegrész helyébe a,,Központnak'',

d) az 5. $ (l)' (2)' (3) bekezdésében, a 11. $ (1) bekezdésében a ,,Szo|gźiat,, szövegľész
helyébe a,,Központ,,,
e) a 7. s (1)-(4) bekezdésében, és a 8. $-ában a 

''Népjóléti 
Bizottsíg'' szövegrész helyébe a

,,Humánszo l gáltaĹási Bizottsátg,, szöve g l ép.

10. $ Ez a rendelet 2012. mźrcius 15-án léphatá|yba.

11. $ Hatályéúveszti a Rendelet 9. $ (l) bekezdés b) és c) pontją és a (2) bekezdése.

Budapest, 2012. mfucius ....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



2. szálmÚmelléklet

Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefváľosi onkorm ányzatnak az
adósságkezelésĺ szolgáltatásľĺíl szĺilĺí
3ll20ĺ0. (uI. 15.) iinkoľmányzati

ľendelete

Tervezett módosítás

3. s E rendelet alka|mazásátban:
1. adósságkezelési szolgáltatásba bevonható
adósságtípusok:
a) közüzemi dijtartozés: (vezetékes gáE-,
őram-, távhó-szolgźL|tatási, víz- és
csatornahasznáůati, szemétszállítási, több
lakást tarta|maző lakóépületeknél,
háztömbi'knél központi fiĺtési díjtartozźts), a
szabá|yta|an źr amv éte|ezés kivételéve l,

4. $ (3) A kérelemhez csatolni kell - a
pénzbeli és teľmészetbeni szociális ellátĺĺsok
igénylésének és megállapitźsának, valamint
folyósítĺísának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) koľmányrendelet
(továbbiakban: Koĺm.ľendelet) 51. $ (2)-(3)
bekezdésében foglaltakon tul _
a) a vagyon igazol.ásźtra vonatkozó
nyilatkozatot,
b) az adóssággal érintett lakásra vonatkozó
kérelem benyujtását mege|őző haľminc
napnál nem ľégebbi kiizüzemi szervek által
kiállított díjtartozźls igazo|źst,
c) az adóssággal éľintett lakásľa vonatkozó
kéľelem benyujt^ását mege(oző havi
valamennyi lakásfenntaľtási kiadásokat
igazo|ó szám lalevelet,
d) u adósság keletkezésének okáľól szóló
nyilatkozatot, egyéb dokumentumokat.

3. s E rendelet alkalmazásában:
1. adósságkezelési szolgźL|tatáLsba bevonható
adósságtípusok:

a) közijzemi díjtartozźts: vezetékes gán.,
ár am -, tźxhő -szo|gál ltatási, v íz- é s

csatornahasznźůati,szemétszéil|ítĺási,tiibb
lakást tarta|mazó lakóépiileteknél,

hĺáztömbiiknél központi flĺtési díjtaľt ozás, a _
bdľmely szolgltltatóndl _ szabdlytalanul

vételezett szolglźItatús díjdnak, a szolglźltatús
ki-, illetve visszakapcsollźsi díj ónak, tovlźbblź

a jogi eljúrdsi díj, per. és postaköItség
kivételével.

4. $ (3) A kéľelemhez csatolni kell - a
pénzbeli és teľmészetbeni szociális ellátĺások
igénylésének és megállapítĺásánat valamint
folyósítĺásának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) kormányrendelet
(továbbiakban: Korm.rendeleQ 51. $ (2)-(3)
bekezdésében foglaltakon túl -
a) a vagyon igazolősźra vonatkozó
nyilatkozatot
b) az adóssággal érintett lakásra vonatkozó
kéľelem benyujtását mege|őzó haľminc
napnál nem ľégebbi köziizemi szervek által
kiállított dijtartozäs igazo|ást, illetve ű
szolgttltatós kikapcsolltsóra vonatkozlí
igazollÍst,
c) az adósságga| &intett lakásľa vonatkozó
kéľelem benyujt.ísát mege|őző havi
valamennyi lakásfenntartási kiadásokat
igazo|ő számlaleve let,
d) az adósság keletkezésének okáľóI szóló
nyilatkozatot, egyéb dokumentumokat.



5. s (3) d) az ĺinľész és a havi lakásfenntaľtási
kiadások kapcsolatos fizetési képességét és
készségét, melynek kĺjrében ktilönĺjs
tękintettel vizsgá|ja a kéľelem benyújtásakor
és az odóssrĺgkczelósi szolgóltotós igénybe
vételekor fennálló egy főre jutó jövedelem és
a havi rendszeresen jelentkező kiadások
arényéú,
melyek egyiittes ťrgyelembe vételével
do|gozza ki a j avaslatát.

6. $ (1) A Szoctv' 55. $ (1) bekezdés a)
pontja szeľinti adóssággal rendelkező
személy vagy család adósságkezelési
szo| gtůtatásľa j o go sult, amennyib en
a) az adóssága az adósságkezelési
szolgáltatásba bęvonható adósságtípusok
kozé tartozik és együttes <isszegfü legfeljebb
hétszźnotv ęrLezęt foľint, és
b) a háztarttlsban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öľegségi
nyugđíj mindenkoľi legkisebb összegének
250 %;o-át, egyedülélő esetén a300%o-źń, és
c) a Szoctv. 4. $ (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyona nincs, és
d) komfortfokozattő| függetlenti| az
adóssággal éľintett lakásban lakik, és
e) a (2) bekezdésben meghatározott elismert
lakásnagys ágban lakik, és
f) váI|a|ja az onĺész megfizetését, és
g) a Szolgźiatnak az 5. $ (3) bekezdése
szerinti javaslata is a megállapításra
vonatkozik, és
h) vá||a|ja a 11. $-ban meghatározott
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

8. $ A Népjóléti Bizottság adósságkezelési
szo|gáItatásra való jogosultság
megáIlapításélratesz javaslatot,amennyibena
kérelemből megállapítható, hogy a
kére|mezo
a) háztartásában 3, vagy több gyeľmek
ę||źLtásár őI, nevel é séľő 1 g ondo sko dnak, vagy

5. $ (3) d) az önrészésahavi lakásfenntaľtási
kjadásokka/ kapcsolatos fizetési képességét
és készségét, melynek korében különös
tekintettel vizsgá|ja a kéľelem benyrijtásakor
és az adósságkezelési szolgáItatás igénybe
vételekor fennálló egy főľe jutó jövedelem és
a hovi rendszeresen jelentkező kiadĺísok
aŔlnyát,
melyek együttes f,rgyelembe vételével
đo|gozza ki a j avaslatát.

6. $ (1) A Szoctv. 55. $ (1) bekezdés a)
pontja szerinti adóssággal ręndelkező
személy vagy család adósságkezelési
szolgáItatásľa j o go sult, amennyib en
a) az adóssága az adósságkezelési
szolgáItatásba bevonható adósságtípusok
kozé taftozik és együttes összegiik legfeljebb
hétszźzow enezer forint, és
b) a hánartźlsban az egy főre jutó havi
jĺivedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 oÁ.át, egyedülélő esetén a300oÁ-át, és

c) a Szoctv. 4. $ (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyona nincs, és
d) komfortfokozattő| fiiggetlenü| az
adóssággal éľintett lakásban lakik, és
e) a (2) bekezdésben meghataľozott elismert
lakásnagys ágbarl lakik, és
f) vállalja az onrész megfizetését, és
g) a SzolgáIatnak
szerinti javaslata
vonatkozik, és

5. $ (3) bekezdése
a megállapításľa

h) vá||a|ja a 11. $-ban meghatározotĹ
adósságkezelési tanácsadáson valő részvéte|t,
és

az
is

i) igazolja, hoglt
helyiség, ahol
céljóra szolgdl.

az az adóssúggal érintett
életvitelszerííen él lakús

8. $ A HumónszolgdltatdsíBizottsźlg
adósságkezelési szo|gáItatásta való
jogosultság megát||apítására tesz javaslatot,
amennyiben a kérelemből megźů|apíthatő,
hogy a k&elmező
a) hćLńartáséLbal 3, vagy több gyermek
e||átásár ő|. nevelé s érő l odnak, v



b) 1 vagy több gyermeket egyediil nevelő
sziilő, vagy
c) álláskeľeső, vagy
d) rokkant, vagy
e) súlyosan fogyatékos, v agy
f) a kéľelem benýjtását megelózo 5 évęn
bęltil átmeneti, vagy taľtós nevelésben volt,
vagy
g) 70.életévet betöltött egyedül éIő szeméIy,
és háziorvosi igazolás alapján tartós beteg,
vagy ľenđszęľes orvosi kezelés a|att á||, vagy
h) cselekvőképességet érintő gondnokság
alaĺt á|I'
és e köľiilmények kĺjzül legalább kettő
fennáll, a g) pontban meghatározottak
kivételével.

8/A. $' Nem jogosult adósságkezelési
szolgáItatásta az a szeméIy vagy család

a) akinek adósságcsökkentési támogatás
ügyben visszaťtzetési kötelezettsé ge
á11 fenn és annak teljes méľtékben
nem tett eleget,

b) akinek 24 hónapon beltil
adósságkezelési szolgáltatás iranti
kéľelme iigyében indult e|járźs a
folyósítás feltételeinek nem telj esítése
miatt me gsztintetésľe került,

c) akí az źůtalalakott lakáson kívĹil a
szociális igazgatásľ ől és szociáli s

ellátásokĺól szóló 1993. évi III.
t<irvény 4. $ (1) b) pont szerinti más
ingatlannal is rendelkezik,

d) kinek a kérelęmmel éľintett lakásra
tartási, életj aľadéki szerzođése vaÍI'

aki jogosulatlanul és ľosszhiszeműen vett
igénybe szociális támogatást és visszafizetési
kötelezettségének teljes méľtékben nem tętt
eleget.

b) 1 vagy több gyermeket egyedül nevelő
szJló,vagy
c) álláskeľeső, vagy
d) rokkant, vagy
e) súlyosan fogyatékos, vagy
f) a kérelem benýjtását megelőző 5 éveĺ
belül átmeneti, vagy tartós nevelésben volt,
vagy
g) 70. életévet betoltött egyediil éIő szeméIy,
és háziorvosi igazolás alapján tartós beteg,
vagy rendszeľes orvosi kezelés aIattźiI,vagy
h) cselekvőképességet érintő gondnokság
aIaÍt áI1',

Đ önhibójún kíviili életveszélyes

fenyegetettség miatt nem tud a lakúsban
életvitels zer íĺen tartó zko ďni
és e köľülmények ktjzĹil legalább kettő
fennáll, a g) és az i) pontban meghatározottak
kivételével.

8/A' $'' Nem jogosult adósságkezelési
szo|gá|tatásra az a személy vagy család

a) akinęk adósságcsökkentési támogatás
ügyben visszaťĺzetési kötelezettsége
á1l fenn és annak teljes mértékben
nem tett eleget,

b) akinek 24 hónapon belül
adósságkezelési szolgáltatás iľĺínti
kérelme ügyében indult e|jfuźs a
folyósítás feltételeinek nem teljesítése
miatt megsztintetésľe keľült,

c) aki az á|ta|a lakott lakáson kívül a
szociális ígazgatásről és szociális
ellátásokľól szóló 1993. évi III.
törvény 4. $ (1) b) pont szerinti más
ingatlannal is rendelkezik,

d) kinek a kéľelemmel érintett lakásľa
tartásí, életj aľadék i szerzóďése van'

e) aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen
vett igénybe szociális tĺámogatást és

visszaťlzetési kĺjtelezettségének telj es

mértékben nem tett eleget.

9. s (1) Az adósságcsökkentési támogatás
méľtéke
a) első alkalommal benyújtott kérelem ęsetén
a bevont adósság 75oÁ-a, és összege
l egfelj ebb hár omszázezer forint'
b) második alkalommal benyújtott kérelem
esetén a bevont adósság 75 %o-a, és

9. $ (1) Az adósságcsökkentési támogatás
méľtéke a bevont adósság 75%o-a, és összege
l e gfe lj ebb hát omszázezer forint,



l e gfelj ebb kettő százhuszonótezet forint,
c) a harmadik alkalommal benýjtott kérelem
esetén a bevont adósság 75 %io-a, és összege
l e gfelj ebb e gy százöfu enezer foľint.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában
meghataľozott ađósságkezelési szolgéitatźs
Iezźrásátol szźlmított 24 hónapon belĹil
ugyanazon személy vagy hźztartźs tagsa á|tal
ismételten benyrijtott kérelmek az (1)
bekezdés b)-c) pontjában meghatátozott
alkalomnak minősülnek.

10. $ (2) Az adósságcsökkentési támogatás
folyósításának feltételę az adósságkezelési
szolgáItatélsra jogosultazađőssźtgcstikkentési
támogatás megállapításáról szőIő hatáľozat
jogerőre emelkeđését kövętő 15 munkanapon'
belül az adósságk<ivetelés jogosultjával a
megállapođást, vagy a ľészletfizetési
szeruődést és az adósságkezelési
tanácsadóval az adósságkezelési
megállapodást megkĺiti.

10. $ (2) Az adósságcsökkentési támogatás
folyósításanak feltétele, hogy az
adósságkezelési szo|gá|tatźlsra jogosult az
adósságcsĺikkentési támogatás
megállapításarő| sző|ő hatźrozat jogerőre
emelkedését kĺivető 15 munkanapon belül:
a) az adósságkcivetelés jogosultjával a
megállapodást, vagy a rész|etfizetési
szerzođéstmegköti, és
b) az első alkalommal bejizetett
önrészró,Uekről suíló igazoldst az
iinkormúnyzatnál bemutatj a, és
c) az adósságkezelési tanácsadóval az
adósságkezelési megállapodást megkĺiti.

(2)

' Kiegészítette a 47/20|l.(VII.25.) sz. ręndelet 2. $' Hatályos 201l. aug.
követően benyrij tott iigyekben kell alkalmazni'
'' Kiegészítette a 47/201l'(VII.25.) sz. rendęlet 2. $. Hatályos 20l l. aug.
követően benyújtott ügyekben kell alkalmazni'

l-től, ľendelkezéseit a hatályba lépést

l.től' rendelkezéseit a hatályba lépést




