
Budapest Józsefváľosi onkoľmá ny zat
Képvĺselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény
A józsefuaľosi szociálisan rászoruló és kérelmet benýjtó háztartások részéte az
ĺlnkormányzat az általuk lakott lakás fenntartźsáva| kapcsolatos kiadásaihoz - természetbeni
tźtmogatás formájában - lakásfenntartásí támogatással járul hozzél (önkormĺínyzati köte|ező
feladat).

A támogatás egyÉsń" normatív - jövedelemtől fiiggő - jogcímen, másrészt az
ađósságkezelési szolgá|tatásban részesülők esetében a folyósítás időszakara megá||apiwa
keľül példáu| a Kisfalu Kft., TársashlŁ, ELMŰ Nyrt., Fővaľosi Gázművek Zrt., egyéb
konizemi szerv felé pl.: lakbér, közös költség villany, gáz,vizszźlmla formájában kifizetésre.

A részletes szabá|yokat szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
törvény (Szt) 38-39. $-a, és apénzbe|i és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

megá||apításának, valamint folyósításának részletes szabtiyairól szóló 63/2006. (I|I.27.)

Korm. rendelet 20-24. $-a (Korm. ľendelet) tarta|mazza. É!é K ilZ tTT

^(í'
|5"-jątŕ

Előterjesztő : Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontja 20|2. novembeľ 8. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat azF)LMIJ Nyľt.vel és az ELMÚ-ÉMĺszvgyftlszolgáltati Kft.vel
ewůittműködési mesállapodások meektĺtéséľe
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźłrozati javas|at a bizoItság szźtmźlra: A Yźtosgazdźtlkodási és Péĺnigyi Bizottsáý
Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|óterjesztés meg!árgya|ását.

2012 0KT 30



Az utóbbi évben egyrę több hźntartás szánźlra jelent gondot a konjzemi számlak
határidőben tĺjľténő ťlzetése, ezért egyre több szociálisan rászon:Lő hźztartás éI azza| a
lehetőséggel, hogy védett fogyasztóként igényli akozíjzemi szervtől (ELMÚ és Gázmiívek)
az e|óre fizetős ,,kártyás,, fogyasztómérő ún. kódhordozó felszerelését. Jó megoldás ez a
ĺehéz arryagi helyzetben élőknek, mert ezze| a lakosok szabáLyozĺĺ tudj'ík az e|haszná|t
eneľgiát, és meg tudják elozlll a háta|ék felha|mozást vagy a taftozźsnĺivekeđést, meľt a
beťlzetett összeg e|fogyasztása utĺĺn a készülék kikapcsolja önmagát.

ĺ\ Csalrídtĺímogatási Iroda mindennapi munkavégzése soľĺín szerzett tapasztalata, hogy a
keľĹiletben a ,,kártyás,, fogyasztómérős lakások szźlma egyľe több. AZ ilyen hiíztaľások
esetében azonban az önkorményzatnak csak abban az esetben van módja a lakásfenntaľtási
tĺĺmogatás ,,kártyás,, kódhordozós készülék javźna történő jővźirásara,ha erre vonatkozóan a
kozuzemí szerwel megállapodást köt (Koľm. rendelet 22. s Q) bekezdés).

Javaslat Együttműktidési Megállapodás megkiitéséľe lakásfenntaľtási támogatás
,, káľtyáso' kĺó dhordozĺís készülék jzv ńr a tłiľtén ő j óváíľása célj ából
A megállapodás megkĺltése - határozatIarl időre - szakmailag javasolt annak érdekében, hogy
a keľületi ,,káľtyás,, áram fogyasztóméľővęl renđelkező lakosok áĺanszétmláját is támogatni
tudj a az ĺinkoľmányzat.

Jelen előterjesztés |. szémumellékletét képezia Családtámogatási Iľoda, valamint azELMU
Nyrt. és aZ Brľĺu-Éľ,ĺÁsz ÜgyfélszolgáIati Kft. áIta| összeállított hrĺľomoldalú
egyĹittműködési megállapodás tervezet.

Előzmény
Az önkormźnyzat a kerület szociálisan rászoruló lakossága adósságterheinek enyhítése, és
az önkoľmźnyzat áIta| biztosított adósságkezelési szolgźitattls igénybe vétele érdekében _
ťrgyelemmel Szt 55. $-ban foglaltakľa _ megalkotta az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
3Il20I0. (VII. 15.) ĺinkormányzati rendeletét (oR) (kötelező önkoľmányzati feladat és a
támogatás teľmészetbeni).

Ezen szolgáItatás múködtetése soľán mind a kęriileti lakosoknak, mind az ĺinkorményzatnak
(Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Családtámogatási lľoda)
kiszrímÍthatóan kell együttmfüödnie a kozi:zemi szervekkel.

Az adósságkezelési szo|gźitatás rendszere jelenleg jól mfüddiĘ de mégis javasolt lenne -

hatfuozat|an időre szólóan - a két, illetve hĺĺrom fél jogainak és k<jtelezettségének írásba
foglalása. (azELMU-vel 2008. év óta nincs hatályos megállapodás)

Javaslat Együttműktidési Megállapodás megkiitésére adĺĺsságkezelésĺ szolgáltatás
míĺktidtetéséľe
Jelen előterjesztés 2. számumellékletét képezi a Csa|áďtámogatási lľoda, valamint azELMŰ
Nyrt. és az prvÚ-Étr,ĺÁsz Ügyfélszot ga|ati Kft. á|ta| ĺjsszeállított haromoldalú
együttmfüödési megállapodás tervezet, mely többek kcjzött tarta|mazza az adősságkezelési
szo| gźůtatás mfü ö dteté sérę vonatko zó

- ĺinkormányzati kotelezettségeket, pI.: a támogatáshoz kapcsolódó költségvetési
fęđezet biztosítása, hatźnozatoktovábbítása' atánogatások folyósítása, egyebek és

- az ELMÚ Nyrt. és az ELMŰ-ÉMÁSz Ügyfekzo|gźiatí Kft. ktjtelezettségeit,
úgymint a hátra|ék-igazolások kiállításának módját, a részletťlzetési futamidőket,
j ogi eljĺáľásokľa vonatkozó ľendelkezéseket.

Megsegyzés: a fogyasztók folyószám|áját azELMIJ Nyľt. megbízásabó| azELMU-ÉnĺÁsz
ÜgyfélszolgáIatiKft.. vezeti, ezért az EgyĹittműködési Megállapodásokban 3. félként vesz
részt,



Pénzĺĺgyi' kiiltségvetési hatás
A megállapodások megkötése az önkoľmányzat szźmláĺanem jaľ kotelezettségvállalással.

A Képviselő-testiilet döntése a helyi önkoľmányzatokról szőIő 1990. évi LXV. törvény 8. $ -

án, azSzt, aKoľm. rendelet és az oR rendelkezésein alapul.

Mindezekalapjtnkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

H'ą.ľÁnoz'łTI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet rĺgy diint' hogy

1. az cjnkormányzathatátozat|an időľe Egyiittmfüödési Megállap9dást.köt azELMIJ Nyľt-
vel (székhe|y: II32 Budapest, Váci út 72-74,) és az ELMÜ-EMASZ Ügyfélszolgálati Kft-
vel (székhe|y : 1|32 Budapest, v ácí tlt 7 6.)
a) lakásfenntartási támogatás ,,kźrtyás', kódhoľdozós készü|ék javźlta tĺjrténő jőváírása

céIjábőI, az előterjesńés I. szźtműmellékletét képező taľtalommal,
b) adósságkezelési szolgáltatás mfücidtetésére az előterjesztés2. szźtmímellékletét képezo

taľtalommal.

2. felhata|mazza a polgĺíľmesteľt az 1. pontban meghatfuozott egyĹittmfüĺidési
me gállapo d ások aláít ásźr a.

Felelős: polgáľmester
Hataridó:1. pont esetében: 2012. november 8.

2. pont esetében: november 30.

A döntés végrehajtását végző szęrvezeti egység:
Családtámogatási Iroda,

Budapest, 20|2. októbeľ 11.

Humánszolgáltatási Ügyosĺály

$*?"Jś l
Sántha pcterní Y
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzől

nevébe;lésml

M.uĺł ,taljegyző 2012 CI K

és megbízáýból:



1. szźLmű melléklet

Tervezet

Együttműkiidési megállapodás
lakásfenntaľtási támogatás villanyáram,,kárty ńs'' kĺídhoľdozós készĺilék javára

tłiľténő jőváírására

amely létrej ött egyrészľől :

Bud apest Főváľos WII. keľü let Jĺízs efváľosi Onko rmány zat
székhely cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
adőszźlm: I 57 3 57 I 5 -2-4f ,

statisztikai számj el: 1 57 3 57 | 5 -84| I -32I -u,
t<irzskönyvi azonosító szźlm: 7 3 51 5,
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester,
bankszáml aszźnrl: 1 41 003 09- 1 0213949-01 000006
továbbiakban mint onkoľmánvzat.

másrészről:
Budapesti Elektľomos Miĺvek Nyilvánosan Műktidő Részvénytáľsaság
rĺjvidített elnevezésę: ELMU Nyľt.
székhely cím: 1|3ZBudapest, Váci |it72-74.,
adő szám.. | 07 68 03 3 -2 - 4 4
c é g e gy zékszálm: 0 1 I 0 0 4 1 827
statisztikai szźmljel: 1 076 8 03 3 - 3 5 I 4 - I I 4 -0 1,

képviselő neve: Nagy Róbert osńźiyvezető és Szalai Sandor osztá|yvezető
bankszáml aszźtm: 1 3 7000 1 6-02287 0 | 6
továbbiakban mint ELMÚ Nvľt..

valamint:
EIMÚ.EMÁSZ tigyféIs zo|gá|atiKorlátolt F'elelősségű Táľsaság
székhely cím: 1133 Budapest, Váci iń76.
adő szźlm: I 3 80 52 52 -2 - 4 4
cé gs e gy zékszźlm: 0 I 09 87 4 l 5 5

statisztikai szźmýel: 13805252-8220 -I 1 3 -0 1

képviselő neve: Mészaľos Péter ügyvezető és Kalmaľ Zso|t osztźiyvezeto
továbbiakban mint ELMU-ÉMÁ S Z Ü gyfe l s zo|gáIatí Kft '.

- továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

Előzmény

Az onkormányzat - a szociáLís igazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
töľvény 38-39. $-ai, 47. $ (1) bekezdés b) pontja, a pénzbe|i és teľmészetbeni szociális
ęllátások igénylésének és megállapításának, valamint a folyósításźnakÉsz|etes szabályairól
szőLő 6312006. (III. 27 .) Korm. rendelet (a továbbiakbaľ 6312006. (III.27.) Korm. rendelet)
20-24. $-ában szabźiyozott - lakásfenntartási támogďás nyújtásával jáľul hozzá a szociálisan
rászoru|t személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céI1źlra szolgá|ő
helyiség fenntaľtásával kapcsolatos rendszeręs kiadások viseléséhez.



Az onkoľmányzat a 6312006.(III.27.) Korm. ľendelet 22. $-ában meghatlíľozottak a|apjźn
jelen megállapodás értelmében a jogosultnak megállapított lakásfenntartási támogatás
összegét ľészben vagy egészben a jogosultnál felszeľelt előre ťĺzetős mérő műkĺjdtetését
lehetővé tevő ęszköz (kódhordoző) formájában nffitja az alźhbiakban meghatźtozott
feltételekkel.

1. Az onkormanyzat jeIen megállapodás értelmében a jogosultnak megállapított
Iakásfenntartási támogatás ĺisszegét a jogosultság,,megźtllapítáSát kdvető hónaptól
kezdődően minden hónap 15. napjáig az ELMU Nyrt. 13700016-02287016 sz.
bankszĺĺml áj źlr a utalj a źú.

f. Az onkoľmźnyzat elektronikus úton adatszo|gáItatást teljesít az aďatszo|gá|tatás
hónapjában folyósításra keľĹilt támogatásokról a 63l2006.(nI.27 .) Korm. ľendelet 21.

$ (3) bekezdésében meghatátozottak szerint _ a |4. szźlmí melléklet szerinti
foľmátumban, a fáj| megnevezésben feltiintewe az EFM (előreťtzetős mérő)
kifejezést.

3. Az onkoľmźnyzatvá||alja, hogy a tárgyhónapban meghozotttźmogatástmegállapító
vagy męgsziintető hatátozat egy másolati példányát, minđen taľgyhónapot követő
hónap 15.ig megküIđi azprvĺÚ-Éľ,ĺ ĺszugyfélszolgálati Kft.. rész&e.

4. Az BrvĺÚ.ÉvÁsz ÜgyfélszolgáLati Kft. vá||a\ja, hogy a 2. pontban
meghatźnozottak szerint azeLőte fizetős mérőtatźlmogatźtsi <isszeg eľejéig feltĺjlti.

5. Abban az esetben, ha a 3. pont szeľinti határozat adattarta|ma eltéľ az ELMU-
Évĺxsz Ügyfélszolgá|ati Kft. által vezete{ nyilvantaľtástól, a tźmogat1s gem
használható fel. Ez esetben az e|térést az onkoľmźnyzat és az ELMÜ-EMASZ
ÜgyfélszolgáIati Kft'. egyezteti, melynek eredményétől fiiggően hasznttlható fel a
támogatás összege.

6. Azon lakásfenntaľtási támogatásban ľészesülő jogosult esetében, aI<ĺ tartozttsanak
megfizetése érdekében megállapođást kötött az ELM,Ú-Étvĺĺsz Ügyfélszolgá|ati
Kft.-vel, valamint legalább a megállapodásban rogzített időtaľtamľa váIIaIta az elore
fizetős mérő rendeltetésszenĺ haszná|atát, akkor az e|őre ťlzętős méľő beszerzését és
felszerelését a teľületileg illetékes elosztó há|őzatiengedélyes (ELMŰ HáIőzatiKft.)
a vonatkoző jogszabáIyok alapjĺán végzi e|.

7. Jelen megállapodás azaláírás napján lép hatályba és hatáľozatlan időre szól.

8. Jelen megállapodást a Felek a trímogatások fe|haszĺáIźtsaľa vonatkoző péĺ:zugyi
elszámolás mellett, írásban mondhatjĺák fel. Rendes felmondás esetén a felmondási
idő 3 hónap.

9. Jelen megállapodásban nem szabét|yozott kéľdésekben Magyaľország jogszabá|yai az
iľránvadók.



Jelen megállapodás 3 oldalon készült, 4 egymássa| egyező példĺányban, melyet a felek
elolvastak, éľtelmeztek és mint szerzodéses akaratukkalmindenben megegyezőt képviselőik
útj an j óváh agy őIag írták a|á.

Budapest, f0I2.

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mésziíľ Erika
a|jegyző

Fedezete: Dátum: Budapest,2012

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Pĺĺľis Gyuláné
p énzngy i ugy o sztáIyv ezető

Budapest Főváros VIII.
kerület

Józsefuárosi onkormányzat
képviseletében

Dr. Kocsis Máté
polgármester

ELMU Nyľt.
képviseletében
Szalai Sandor
osztá|yvezető
Nagy Róbert
osztá|wezető

ELMU-EMASZ
Ügyfélszolgálati Kft.

képviseletében
Mészaľos Péter

ügyvezető
Ka|már Zso|t
osńá|wezető



2. számú melléklet

Tewezet

Egyĺittmű ködési megállapodás
adósságkezelésĺ szolgáltatás műkiidtetéséľe

amely létrej ött egyrészróL..
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onko rm ányzat
székhely cím: 1082 Buđapest, Baľoss u.63-67.,
adőszám.. I 57 3 57 I 5 -2-4f 

'
statisztikai szźlmje|: | 57 3 57 | 5 -84| | -32| -0|,
töľzsktlnyvi azonosító szám.. 7 35 15,
képviselő neve: Dľ. Kocsis Máté polgrírmester,
bankszáml aszźlĺrl: 1 4 1 003 09- 1 0213 9 49 -0 1 000006
továbbiakban mint onkormánvzat.

másrészről:
Budapesti Elektľomos Mĺĺvek Nyilvánosan Műkiĺdő Részvénytáľsaság
rövidített elnevezése: ELMU Nyľt'
székhely cím: 1|32Budapest, Váci tft72-74.,
adőszám: I 07 6803 3 -2- 4 4
cé gs e gy zékszám: 0 I I 0 0 4 | 827
statisztikai szánj el : 1 0768 03 3 -3 5 I 4 - | I 4 -0l,
képviselő neve: Nagy Róbert osztá|yvezető és Szalai Sĺíndor osztźiyvezető
bankszáml aszźtm: 1 3 7000 1 6- 02287 01 6
továbbiakban mint ELMŰ Nvrt..

valamint:
Bl,ľĺu-nľĺÁSZ Ügyfétszolgálati Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
székhely cím: 1133 Budapest, Váci tlt76.
adő szám.. I 3 80 52 52 -f - 4 4
cégsegyzékszám: 0 1 09874 1 5 5

statisztikai szźnnjel: 13805252-8220-1 1 3 -0 1

képviselő neve: Mészaľos Péter ügyvezető és Kalmaľ Zso|t osztźiyvezető
to vább iakb an mint ELMU-ÉMÁ S Z Ü gyféls zo|gźiati Kft .

- továbbiakban együttesen: Felek között - az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

Előzmény

Az onkoľmźnyzat a kerület szociálisan ľászoruló lakossága adósságterheinek enyhítése, és
az Önkormźnyzat á|tal biztosított adósságkezelési szo|gá|tatás igénybe vétele érdekében a
szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény (Szt) 55. $-a, a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabá|yairől szóló 6312006. (III.27.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: 6312006. (III,27.) Korm. ľendelet) 5l-56. $-aira figyelemmel megalkotta az
ađósságkezelési szolgáĺtatásrőI szőIő 3Il2O1r0. (VII. 15.) önkoľmányzati renďe|etét (oR),
melynek aIapján a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban:



JCSGYK) bevonásával adósságkezelési tanácsadást és adósságkezelési szolgáltatást
miĺködtetet.

A megállapodás célja

AZ ELMÚ Nyľt-nek és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ugyfé|szolgźiati Kft-nek szándékában áI|
hozzájaraIru a progftlm megvalósításźůloz az a|źlbbiakban meghatározott feltételekkel.

1. Az onkoľmányzatavźi|a|ja,hogy:

a) Az adósságcstikkentési támogatásra jogosultak tészéte a költségvetésbęn
rendelkezésre áI|ő ĺĺsszeg erejéig trímogatást biztosít az ELMÚ Nyrt.
megbízásábő| ELMŰ-ÉM nsz ugyfé|szolgźiati Kft. á|tal keze|t adósságok
rendezésére.

b) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításĺáľól szóló megállapító határozatot
minden targyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldi az ELMÚ-Éĺlĺdsz
Ügyfélszolgá|ati Kft. ľészére (a hatáĺozat tarta|mazza a tĺĺmogďásra jogosult
személy nevének, fogyasztási helyének, vevőkódjanak, onrészének, a tartozás
onkormanyzatáItaImegťĺzetruvállalttisszegénekadatait).

c) Egyösszegrĺ tlímogatás esetén a megállapított tĺĺmogatás tisszegét - az
onkormányzat a támogatásban ľészesülő cinľész befizetését, igazolő bizonylat
bemutatását kĺjvetően - 30 napon belül utalja źú. az EL|vÍU Nyrt. 13700016-
02287 0 I 6 sz. baĺlkszźtrrl|ájara.

đ) Részletekben töľténő támogatás esetén a megállapított tĺímogatás havi t<lrlesztő
ĺisszegét' havonta a részletťtzetési megállapodásban rogzitelt fizetési határidőkre
utalj a át az ELMU Nyľt. 1 3 70 O0 I 6 -O2f87 0 I 6 sz, bankszám|áj ar a,

e) Az onkormtnyzat elektronikus úton ađatszo|gáItatást teljesít az adatszolgáltatás
hónapjában folyósításra keriilt támogatásokĺól a 63l2006.(nI.27.) Korm. rendelet
I 4. szálmt melléklete szerinti formáfumban.

Đ Az adós rész|etťlzetésénél nem ťĺzetés esetébęn az S^. és a 6312006. (III.27)
Koľm. rendelet szerint jár el.

g) Amennyiben az adósságkezelési szo|gáItatásľa való jogosultság megszĹĺnik
arliatt, hogy a támogatásban részesülő nem együttmfücĺdő és a kötelezettségeit
nem tartja be, az adósságkezelési szolgźitatźs megszűntetésről szóló hatátozat
egy példanyát az Önkormźnyzat azBLMŰ-ÉvÁsz Ügyfélszolgá|ati Kft. részéľe
is megküldi.

h) T áj ékoztatj a az á||ałrryol gárokat az adó s s ágkezelé s lehető sé gérő l.

2. Az ELMIJ-ÉvĺÁsz Ügyfélszol gálati Kft . vállalj a, hogy:

a) Igazolást ad ki a hozzá forduló VIII. kerületi állampolgároknak az adósságuk
összegéľől, megjelölve az ađőssétg keletkezésének időpontját, fennállásanak
iđőtartamźt (ahtńratékos hónapok szźmát), a tőke-, a kamat- és az egyéb költség
tartozást.

b) A támogatásban ľészesülő részére legfeljebb 24 hőnapos időtartamú, de min.
1500 Ft tcjrlesztő rész|ęt mellett részLetťĺzetést engedéIyez az adósságkezelési
tanác sadó írásb eli j av aslatéú. fi gyelemb e véve.

12 hőĺapon beliili részIetťlzetés esetében elengedi a kezelt tartozás kamatainak
50 %;o-źLt, feltévę' hogy a rész|etťĺzetési megállapodásban foglaltak maľadéktalanul
teljesülnek.



|2 hónapot meghaladó időtaľtamú rész|etťtzetés esetén az adősságkezelési
tiámogatásban részestilő állampolgĺáľ kérelméľe egyedi elbírálással d<jnt a hátralék
kamatainak a ľészletfizetés iďőtartama a|atti nem érvényesítéséľől, illetve a
részletťrzętési megállapodás feltételeinek hianyalan teljesítése esetén

méltányossźąi alapon a kamatok ľészbeni elengedéséről.

Ez utóbbi rendelkezés nem jelent kamat elengedési kĺjtelezettséget az ELMÚ-
ÉľĺÁsz Ügyfél szol gá|ati Kft . számára.

c) Amennyiben ahátra\ék teljes <lsszege az adős önĺészével, az adősságcsĺikkentési. 
,!^o,si,ással és egyéb tám-ogatássuitclo 9/, -han kiegyenlítésre keĺii|, azELMIJ-
EMASZ ÜgyfélszolgáIatĺ Kft. egyedi elbírálás alapján elengedheti a teljes
kamattaľtozást és atartozás miatti kikapcsolási díjat.

d) Az adóssal szemben maľ folyamatban lévő jogi eljaľásokat a hźira|éL<ĺgazolás

kiadását kĺivetően, a JCSGYK írásbeli kérésére a tźmogatźls megállapítására
irányuló đöntésig _ 1-60 napos tartozás esetén max. 30 napig az aL<nsá|is

tĺíľgyhavi szźmlźk esedékességi időn beltili folyamatos teljesítése mellett _

szĹinetelteti.

Amennyiben a fogyasztő mźr kikapcsolási értesítést kapott, az abban

meghatáĺozott, az első lehetséges kikapcsolási napig be kell éľkeznię az
adósságcsökkentési támogatást tarta\maző adósságkezelési szolgźitatást
me gállapító határ ozatnak,

Továbbá sziinetelteti a jogi eljaľásokat - azon tartozásra tekintettel' amely
bevonásra kerĹilt az adósságkezelési szo|gáItatásra való jogosultság
megá|lapításakor - a rész|etfizetési megállapodás futamideje a|att, az aktuális
ľészletek és taľgyhavi számlfü folyamatos esedékességi időn belüli teljesítése
esetén.

e) Tájékońatja az á||anpolgárokat az adősságkezelés lehetőségéről.

AzELMÚ Nyrt. és azĘLMŰ-ÉvĺÁsz Ügyfélszolgá|atí Kft. vállalja, hogy megismeri
az tinkormányzat adósságkezelési szolgá|tatástő| szőló 3|l20I0. (vII. 15.)

önkoľmrányzati renđe|etében foglalt szabáIyozźtst, melyre figyelemme| íntézi a VIII.
kerületi adós lakosok ügyeit az adósságkezelési szolgáItatźts progľam sikeres
megvalósítása érdekében.

A rész|ętfizetést megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén az abban

meghatźrozott jogkövetkezményeka|kalmazásanakvanhelye.

Ez a megállapodás kizarőIag az adósságcsökkentési trímogatással kapcsolatos
szabá|yozás' nem teľjed ki védett fogyasztői státuszra.

6. Az adósnak az adósságkezelési szolgźitatás eljárás során figyelembe nem vett
tartozásáľa e megállapodás hatálya nem teľjed ki.

7. AZ adósságkezelési szolgáItattls pľogľam keretébe nem taľtoznak a szabźiýalan
vételezésű hátralékok.

8. Jelen megállapodás az aláírás napjan léphatá|yba és hatáľozat|an időre szól.

9. A felęk jogosultak a megá|Iapodást indokolás nélkül 60 napos felmondási idővel
írásban felmondani.

10. E megállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben Magyarország jogszabá|yai

irányadók.
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Jelen megállapodás 4 oldalon készült, 4 egymással egyezó példrányban, melyet a felek
elolvastak, értelmeztęk és mint szerzĺ5désęs akaratukkalmindenben męgegyezőt képviselőik
útj rĺn j óvrĺh agy őIag ktak aIá.

Budapest,2012.
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