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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testii let e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény
A józsefuárosi szociálisan rászoruló és kéľelmet benyrijtó htztartások részére az
önkormányzat az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásaihoz - tercĺészetbeni
tźlmogatás formájában - lakásfenntaľtási támogatással járu| hozzá (önkormźnyzati ktjtelező
feladat).

A trímogatás egyrészt noľmatív - jövedelemtől fiiggő - jogcímen, másrészt az adősságkezelési
szo|gá|tattlsban ľészesülők esetében a folyósítás iđőszakára megállapítva kerĹil például a
Kisfalu Kft., Társasház, ELMŰ Nyrt., Fővárosi Gázmuvek Zrt. @ÓGAZ Zrt.), egyéb
kozuzemi szerv felé p1.: lakbéľ, k<jzĺis ktĺltség villany, gáz, vizszám|aformĄában kifizetésre.

A részletes szabá|yokat szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
töľvény (Szt) 38-39. $-a' és a pénzbeIi és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megá|Iapításának, valamint folyósításának ľészletes szabá|yairól szóló Qp9.0^6* (III'27.)
Korm. ręndelet 20-24. $-a (Korm. ľendelet) tarta1mazza Éffi Ł{HZäTT
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Előterj es ztő z Sántha Péterné alpol gáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. decembeľ 6. ..sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Főváľosĺ Gázművek Zrt-vel együttműktidési megállapodások
meskiitéséľe

A napirendet gyĺItlzźrt ülésen keII targyalni, a đöntés elfogadásahoz egyszeťu/minősített
szav azattobb sé s sziiksése s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x

Határozati javas|at a bizottság számttra: A Yźlrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottsáý
Humánszolgtůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesńés megtárgyalását.



Az utóbbi évben egyľe tobb háztaĺtźs szélmźlrajelent gondot akozlj;zemi szźlmlák határidőben
történő ťlzetése, ezért egyre tcjbb szociálisan rászoruIő háztaÍtás éI azza| a lehetőséggel, hogy
védett fogyasztóként igényli a kozijzemi szervtől (ELMU es rocĺz Zrt.) az előľe Íizetős
,,kártyás,, fogyasztómérő ún. kódhorđozó felszerelését. Jó megoldás ez a nehéz anyagi
helyzetben élőknek, mert ezzel a lakosok szabáIyozni tuđják az e|hasznáIt eĺergiź-/', és meg
tuctjak előzni a hźltralék Íelhalmozźlst vagy a taflo,z:ásntjvekec1ést, mert a beľrzeteĹt osszeg
e|fogyasztása után a készülék kikapcsolja ĺinmagát.

A Humánszolgźitatási Ügyosztá|y Családtámogatási Iroda mindennapi munkavégzése során
szerzętt tapasztalata, hogy a kerületben a ,,ktrtyás,, gźnfogyasztőm&ős lakások száma
szaporodik. Az i|yen háztatások esetében azonban' az tjnkoľmányzatnak csak abbaĺ az
esetben van módja a lakásfenntartási támogatás ,,kártyás,, kódhordozós készülék javfua
tcjrténő jőváírására. ha erre vonatkozóan a kozizemi szerwel megállapodást köt (Koľm.
ľendelet 2f. s Q) bekezdés).

Javaslat Egyůittműktidési Megállapodás megkiitésére lakásfenntartási támogatás
,,káľtyás'' kĺódhoľdozós készülék javáľa ttirténő jĺóváíľása célj ából
A megállapodás megkötése - határozat|an időre - szak'rnai|agjavasolt annak érdekében, hogy
a kerületi ,,kártyás,, gázfogyasńőm&ővelrendelkező lakosok gázszámlĄát is tĺámogatni tudja
az önkoľmányzat..

Jelen eloterjesztés I, számtĺmelléklętét képezi a Családtámogatási lroda, valamint apocxz
Zrt. źital ĺisszeállított egytittmrĺködési megállapodás tęrvezet.

Előzmény
Az tjnkormźnyzat a kerület szociálisan rászoruló lakossága adósságterheinek enyhítése, és az
önkormányzat á|ta| biztosított adósságkezelési szo|gźitatás igénybe vétele érdekében -
figyelemmel Szt 55. $-ban foglaltakĺa - megalkotta az adósságkezelési szolgá|tatásrőI szőIó
3112OIO' (VII. 15.) önkoľmanyzati rende|etét (oR) (kötelező önkoľmányzati fe|ađat és a
tĺímogďás természetbeni).

Ezen szolgáItatás mfüödtetése soľán mind a keľületi lakosoknak, mind az önkormtnyzatnak
(Józsefuĺíľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Családtámogatási lľoda)
|<lszámíthatóankellegyüttmiíködnieaközuzemiszervekkel.

Az adósságkezelési szolgáItatás ľendszere jelenleg jól mfüĺidik, a pocĺz Zrt-veI az
<inkoľmányzat - hatfuozat|an időre szóló - a két fél jogait és kötelezettségeit tarta|maző
megállapodás megkötéséľől a Képviselő-testület az 51712003. (XII. 1 1.) számú batáľozatában
döntött.

Javaslat Együttmĺĺktidési megállapodás megkiitéséľe adósságkezelési szolgáltatás
mĺĺködtetéséľe
Javaslom a2004. januat 3. napjan kelt jelenleg is hatályos Megállapoďás (2. számu melléklet)
közös megegyezéssel tcirténő megsztintetését és új Egyĺittműködési Megállapodás megkötését
azadősságkęzelésiszo|gá|tatásműködtetésére.

Jelen előterjesztés 3. szźlmumellékletét képezia Családtámogatási lroda, valamint azpocĺz
ZrĹ áIta| összeállított egytittműködési megállapodás tervezet, mely a koľábbi
megállapodáshoz képest az iđókozben bekĺjvetkezett jogszabtńy| szakmai, nyelvezeti illetve
az adatokban tortént változásokatvezeti źi.

l

l,
l



Pénzü gyi' ktiltségvetési hatás
A megállapodások megkötése az önkormányzatsztlmára nem jár kötelezettségvállalással.

A Képviselő-testülęt dcintése a helyi önkormányzatokőI szo|ő 1990. évi LXV. törvény 8. $ -
án, azSń., aKoľm. rendelet és az oR renđelkezésein alapul.

Mindezeka|apjarlkéľemazalábbíhatfu ozati javaslatelfogadását.

Ha,rÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képvĺselő-testůĺlet úgy dtint' hogy

1. az onkormźnyzathatźĺrozatlanidőre Együttműködési Megállapodást köt arocĺz Zrt.vel
(székhely: 1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 20.)

a) lakásfenntaľtási támogatás ,,ktrtyás', kódhoľdozós készülék javáratörténő jőváírása
cé|jábőI, az előteľj es ztés 1. sztlmu mellékletét képezo taľtalommal,
b) ađósságkezelési szoIgźitatás múkodtetésére az előteqesztés 3. száĺrl mellékletét
képező taľtalommal.

2. felh*a|mazza a polgármestert az 1. pontban meghatźrozott egytittmfüĺldési
me g á1l ap o d ások a|äír ásár a,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1. pont esetében: f0I2. decembeľ 6.

2. pont esetében: december 31.

A döntés végľehajtását végző szewezďí egység:
Családtámogatási Iroda,

Budapest, 2012. november I 6.

Humánszol gáttattlsi Ügyosztály

ś'-*"J+!
Sántha Péterné
alpo1gáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

aljegyző



1. szźLmlJ melléklet

Tervezet

Együttmiĺktidésĺ megállapodás
lakásfenntaľtási támogatás ťolLdgán ,,kártyás,' kódhoľdozós készülék javára tőrténő

jőváírására

amely létľej ött egyrészrőI:
Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefo áľosi onko rmźnyzat
székhely cím: I08f Budapest, Baľoss u.63-67.,
ađőszán: t 57 3 57 1 5 -2-42,
statisztikai számj el : 1 57 3 57 I 5 -84| I -32I -0 I,
tĺirzskönyvi azonosító szttm: 7 35I 5,
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester,
bankszáml aszám: 1 4 1 0 03 0 9 - 1 02l 3 9 49 -0 1 00 0 006
tovabbiakban mint onkormánvzat.

másrészről:
Főváľosi GázmĺÍvek Zártkörtien Műkö d ő Részvénytáľs as ág
rövidített elnevezése : r oc ĺz zrt'
székhely cím: 1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 20.,
adő szám: I 0897 83 0 -2 - 4 4
cégsegyzékszárl.. 01 10 042416
statisztikai számj el : 1 0 8 97 8 3 0-3 523 -I I 4.0 I,
képviselő neve : Kon cz Lász|ő v ezérigazgatő (I2 l I, 1 3 /68 8)
bankszáml asztnrl: CIB B ank I 07 00 024 -025 68f09 - 521 0 0 0 0 8

továbbiakban mint pocaz zrt.,

- továbbiakban együttesen: Felek - között az a|u|írott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Előzmény

Az onkoľmányzat - a szocíáIís igazgatásľól és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
töľvény 38-39. $-ai, 47. $ (1) bekezdés b) pontja, a pénzbe|i és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint a folyósításának részletes szabźt|yairőI
szőIő 6312006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 6312006. (III.27.) Koľm. rendelet)
20.24. $-ában szabéiyozott - lakásfenntartási támogatás ny(Ątástxal járu|hozzá a szociálisan
tászoru|t személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céIjáta szo|gá|ő
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeľes kiadások viseléséhez.

A jelen megállapodás a 6312006. (III.L7.) Koľm. rendeletben szabźiyozott lakásfenntaľtási
támogatásnak a ťoIđgázellátásról sző|ő 2008. évi XL. törvény (Get.) és a Get.
rendelkezéseinek végrehajtásarő| sző|ő I9l2009. (I. 30') Korm. rend. (Vhľ.) a|apjáĺ a
szociálisan rászoruló védendő lakossági fogyasztók részéte kötelezően biztosítanđó
előrefizetős mérő (a továbbiakban: EFM) feltöltésére alkalmas formában töľténő biztosítása
esetéľe vonatkozőan ľendelkezik a Feleket teľhelő kötelezettségľől és megillető jogokľól.

Jelen megállapodás a|kalmazásában felhasználónak kell tękinteni minden a Get. és a Vhľ.
szeľinti szociálisan rászoľuló védendő lakossági fogyasztőt, aki a fl|dgázszo|gáltatást a
pocnz Zrt-ve| fennálló fo|dgćzszo|gá|tatási szerzőđés atapján jogosult igénybe venni.

Az onkormtnyzat a 6312006.(III.21.) Koľm. rendelet 22. $-ábarl meghatźrozottak a|apján
jelen megállapodás értelmében a jogosultnak megállapított lakásfenntartási támogatás



ĺisszegét részben vagy egészben a jogosultnál felszerelt EFM formájában ĺyĘtja az
alább iakb an me ghatár o zott feltételekkel.

1. Az EFM feltłiltéséľe biztosított lakásfenntaľtási tálmogatás éľvényesítése

1.1 Az onkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatás EFM feltöItésére alkalmas
formában tcĺrténő biztosításźnak és a rÓcĺz Zrt. á|ta|i jőváírásának feltétele a jelen
megállapodásban rogzitett elj árásrend maľadéktalan betartása.

Az onkormányzat váIla|ja, hogy a vonatkozó jogszabáIyok alapjan
adott felha szná|ő r észére biztosított támogatás(ok) összeg et a F ÓG AZ
száműbankszámlájárahavortaegyösszegbenúaljaźú.

EFM feltĺĺltése útjan
Zrt. alábbiak szerinti

A megállapított és jelen megállapodás alapján a pocĺz zrt. CIB Bankná| vezetett
10700024.02568209-52100008 számú bankszźmlájara egyösszegben átuta|t
tćmogatásltámogatások <isszegéről a tfugyhőnapot követő hónap 5-ig a Szolgźůtatő részéte a
6312006. (III.27) Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti adatokkal és foľmában a
folyószámla és követeléskezelési osztályon a következő e-mail címĺe elektronikus formában
táj ékoztatást ad : tam o glis ta @fo g az.hu

Az onkormányzatköteles az źitalaküldött e-mail tárgy mezőjében, ill. az e-mai|hez mellékelt
excel tábla megnevezésétben és az uta|ás ktlzlemény rovatában egyéĺtelműen feltüntetni az
onkoľmĺányzat ĺevét, a tźĺmogattlsi időszakot és azt, hogy a ttlmogatźst az onkormźnyzat az
érintett felhasználók EFM feltöltésére klv ánj a bizto sítani (,,EFM felttiltése'').

Amennyiben a FoGÁ Z ZÍt. áLtaI utalt összegben és az uta|áshoz mellékelt analitikában eltérés
vagy hiba mutatkozik, apocĺz Zrt, egyeztetés céljábólhalađéktalanul felveszi a kapcsolatot
az onkoľm źny zat kap c s o l attart őj áv a|.

Az együttműkĺlđés éľdekében a Felek az a|ábbi kapcsolattaľtó személyeket jelölik meg:

Az onkoľ mányzat részér őlz
Koscsóné Kolkopf Judit
Telefon: 06-1 1333 -57 -43, 06-1 1333 -57 -44
Telefax: 06-I l3l4-14-16
e-mail : szocialis@ ozsefu aľos.hu

ĺr,őe Äz Zrt. részéről:
Dr. Csikósné Kocsis Andrea
Telęfon: (06-) I -482-1 47 0
Telefax: (06 -) I -47 7 -126 5
email : csiko sne. an dr ea@fo gazhu

I.2. Az onkoľmányzat tudomásul veszi, hogy támogatás csak olyan személy (felhasználó)
tészéte érvényesíthető _ a tźlblźzatban csak olyan szeméIy adatai szerepelhetnek _, aki a
FOGAZ Zrt..veI ťoldgáz szolgáItatási szerzódéses jogviszonyban á11 (akinek a nevéľe a
gázszám|a szól), és atámogatás megállapításćnak időpontjában rendelkezik EFM-e1.

t.3. Az onkormanyzat tuđomásul veszi, hogy ha késedelmes teljesítése mialt az erre célra
átuta|t adott felhaszná|őt megillető támogatási osszeg nem áll arocaz Zrt. rende|kezésre
(nem kertil apocĺz Zrt. fentíek szeľinti számu bankszámláján jőváírźsra), így az az ađott
felhasználó e|őre ťlzetó mérőjére nem keľtil feltĺjltésľe. d rocĺz Zrt. jogosult eruő| az
érintett felhaszná|őkat tái ékoztatni.



1.4. Az onkormanyzat tvdomásul veszi, hogy az źtltaIa tĺtuta|t tźtnogatási ĺisszegek akkor
kerülnek ténylegesen a felhaszná|ő e|őtę fizętő mérőjének feltöltő kźrtyájarĺ feltĺjltésre,
amikor a felhasznźlő az źnĺalt összeg rocez Zrt. fenti szétmt bankszámlájźn l'rlrténő
jőváirását ktĺvető első alkalommal apocĺz Zrt.-t fe|toltés céljából,'fel}eľesi. Ennek oka,
hogy az EFM felttiltő kźrtyája a felhasznáIó biľtokában vaÍI, atÍa aFoGAZ Zrt, csak akkor
fud báľmilyen összeget feltölteni, ha a felhasznźiő aŻ.részére átadja.

2.Egyéb rendelkezések

2.|'. A Felek felęlősek a jelen megállapodás megszegésével a másik félnek okozott károk
megtérítésé ért a P olgári Törvénykĺinyv előíľásai szeľint.

2.2. A Felek kötelesek az adatkezelésre vonatkozó jogszabá|yi kötelezettségek maľadéktalan
bętartására.

2.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodást csak írásban módosíthatjfü.

2.4. A Felek a jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérđésekben a magyaľ jog
rendelkezéseit, külĺinösen a jelen megállapodásban külĺjn hivatkozott jogszabáIyok ęlőírásait
tekintik iranyadónak.

2.5. Jelen megállapodts az a|áírás napjan lép hatályba, és határozatlaĺĺ időre szól.

2.6. Jelen megállapodást bĺáľmelyik Fél jogosult írásban, indokolás és minden
jogkövetkezmény nélkül, a másik Félhez intézett jognyilatkozatta| 7 hónapos fęlmondási
idővel felmondani. A megállapodás felmondása, vagy bármely okból történő megszúnése
esetén a Felek kĺitelesęk egymással pénzĹigyileg haladéktalanulteljes kĺinien elszámolni.

Jelen megállapodás 3 oldalon készült, 6 egymássa| egyezó példanyban, melyet a felek
elolvastak, éľtelmeztek és mint szeľződéses akaľatukkal minđenben megegyezőt képviselőik
útj án j óváh agy őIag irták a|á.

Budapest, f012.

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu aľo si onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

FOGÄZ ZÍt.
képviseletében
Koncz Lász|ő
vez&igazgatő

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezete:

P énzigyi szempontból ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzigy i ĺjgy o sztá|y v ezető

Dátum: Budapest,2012



Rt. (1 0ĺJ1 l}u<la1:est, I{ôztírľsaság t'(:ľ ,().) l<ć1rvisclctébcĺr
\|efétig^fgató iĺöztll.t az a]ä|'lbj cćlla] ćs ĺcltćtcleklĺcl:

2. számlJmelléklet

I)ľ. Vasanits Dezső

NĺcgálIapodas

Árrrclľ lćľĺcjĺit:t a Br"ldapest Főr'áľos Józsefr'áĺ:osi onkoľrrrányzzrt (1082.|]u1]x11g51'

l'}aľclss u' (l4.ó7. kĄll.ísc]ctóllcĺl Csécsei Bćla 1rolgĺrĺ:rncstcľ' ćs a Fővárĺosi Gázĺníívek

1. '\ rrrcgálla1rtlciírs c(:lja: lllrĺJapcst' V].I]' lĺcľi.ilct szociĺilisaĺr rász<rtulĺi lalcossĺlgĺiĺralĺ
acl<issĺlgt'cľlrciĺrelt cnyhítésc.

1.}uc{a1rcsĺ I|őr.á::<ls \'IIl'I. ]ĺcľĹilct QĺrIĺoĺ:rlráĺryzata adĺissilglrczclő l:elrc]szc'tt Iĺír'/.rn
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3. számú'melléklet

Tewezet

Egyiittműktidési megállapodás
aĺ|ĺíssá gkezelési szolgáltatás mĺĺkiidtetéséľe

amely létrej ött egyÉsztő|:
Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózsefuáľosi Onko rmányzat
székhely cím: 1082 Budapest, Baľoss u'.63-67.,
adő szám: I 57 3 57 I 5 -2 - 42,
statisztikai számje|: I 57 3 57 15 - 84 1 | -32I -0 I,
töľzskönyvi azonosító szám: 7 3 5 I 5,
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester,
bankszáml aszáłrl: 1 4 1 003 09- 1 0213 9 49 -0 1 0 0 00 0 6
további akban mint o nkormźny zat,

másrészről:
Fővárosi Gázmĺĺv ek Zártkörtien Műkii dő Részvénytáľs as á g
ľövidített elnevezése : p oc nz zrt.
székhely cím: 1081 Budapest, II. János Pźipźtpatér 20,
adőszám: I 0897 83 0 -f-44
cégjegyzékszźtĺ.. 01 1 0 0424|6
statisztikai számj e|: 1 0 8 97 8 3 0- 3 523 - I I 4 -0 I,
képviselő nęve : Kon cz Lász|o v ezérigazgatő (I2 l I, 1 3/6 8 8)
bankszáml asztlm: CIB B ank I 07 00 0f 4 -02 5 68209 - 52 1 0 0 0 0 8

továbbiakban mint rocĺz zrt,.

- továbbiakban együttesen: Felek - között az a|u|ított helyen és napon az a|źtbbi feltételękkel.

E|őzmény

Az Önkoľmtnyzat a kerület szociálisan rászoruló lakossága adósságterheinek enyhítése, és az
onkoľmányzat áItaI biztosított adósságkezelési szolgá|tatás igénybe vétele érdekében a
szociális ígazgatásről és szocíális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény (SZt) 55. $-a' a
pénzbelí és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megá|Iapításźnak' valamint
folyósításanak ľészletes szabáIyaíról szóló 6312006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
6312006. (III.27.) Korm. renđelet) 51-56. $-aira figyelemmel megalkotta az ađósságkezelési
szolgźitatásról szóló 3Il20I0. (V[. 15.) önkormanyzati reĺdeletét (oR), melynek alapjźn a
Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JCSGYK) bevonásźtva|
adósságkezelési tanácsadást és adósságkezelési szolgáltatást működtetet.

A megállapodás tárgya

A F}GAZ Zrt-nek szándékźĺban áll együttműködni és hozzájárulni a progľam sikeľes
mesvalósítźstthozaza|źtbbiakbanmeshatározottfeltételekkel.



1. Az Onkormányzatjogai és kłitelezettségei

l.l.Yá||a|ja az adósságkezelési szoIgźitatásban résztvevő FogyasztóralKére|męzore
(adós) vonatkozóan hatźlrozatban rendelkezik az adősság ĺisszegéről, a támogatás
összegéről, a folyósítandó ľészletek számańI. A hatźrozatot a rocĺz Zrt. részéte
megküldi annak meghozataLéúôI szźmított 8 napon belül.

|.f. Az adósságkezelésbe bevont adósok esetén olyarr mértékű támogatást nffit a
jogszabáIyokban meghatátozzak szęrint (maximum 300.000- Ft, azazhétomszázęzet
forint összegben), amellyel az adősság az ađóssal kótött szerződésben rögzített időn
b elül (maximum 2 4 hőnap a|att) a p o c ĺz Zrt. É sz& e v isszaťlzethető .

1.3. Az Önkoľmĺínyzat határozatban hívja fel az adós figyelmét, hogy - a hatźrozat
kézhezvéteLét k<jvető 15 napon belül - kĺisse meg a határozatban szereplő
É szletťĺzeté si me gál l apo dást a p o c nz Zrt. -v e|.

7.4. Az adós(ok) részére megállapított ttmlogatás összegét az adős(ok) önĺész és a
tźngyhaví sztlmla befizetésének igazolźtsát követően a ľocÁZ Zrt. CIB Banknál
vezetett 10700024.02568209-52100008 szźĺnű számlájćra egy tisszegben átutalja a
taryyhőt követő hónap 05-ik napjáig, tovźtbbtĺ tjsszesítő listát készít fogyasztónkénti
bontásban, mely taľtalmazza a fogyasztő nevét, születési idejét, címét, üzleti partneľ
azonositőt, és szerződéses folyószámlaszámot, a hatźrozat szémát és az átutalt
összeget, és azt elektronikus formában megküldi apocdz Zrt. részére a következő
e-mail címre : tamo glista@fo gaz.hu

I.5. Az adósságkezelési szo|gźĺtatásban részesülő személy tészére a szoIgźtltatás
időtartamőła a szociá|is igazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
töľvény 38. $ (1) bekezdés b) pontja és az (5) bekezdésben meghatározottak a|apjan
lakásfenntartási támogatást folyósít.

I.6. Az adósságkezelési szolgźLIÍatásba bevont ađósokkal a JCSGYK az adősságkezelési
tanácsadás útján kapcsolatot taľt és avisszaťlzetést folyamatosan nyomon követi.

t.7 . Ertesíti a rocĺz Zrt.-t aZ adósságkezelési szo|gá|tatás megszüntetéséről,
módosításaľól az esedékes utalással egy időben.

1.8. Az Önkormanyzat az adősságkezelésí szolgéitatás mfüödését - az együttmfüödés
ideje a|att érkezett jelzéseket, problémfüat - a zökkenőmentesség biztositása
érdekében' v izsgáIj a és a sziikséges intézkedéseket megteszi.

1.9. Amennyiben onkotmányzat a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló
1993. éví III. töľvény 55/B. $ (1) bekezdésben szabá|yozoťt esetek miatt,il|ętvę az
ĺinĺész elmaľadása esetén az adősságcsökkentési támogatást megszünteti,vagy tovább
nem folyósítja, a tźmogatás visszatérítését az onkormányzat az adóstól követeli
vissza.

7.I0, Az oĺtkormányzat adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos ügyek
lebonyolításáľa megjelölt e-mail címe: szocialis@jozsefuaľos.hu

Az onkorm ányzat rész&o| kapcsolattartásra kij elölt személy:
Koscsóné Kolkopf Judit
Telefon: 06-1 1333 -57 -43, 06-1 1333 -57 -44
Telefax: 06-1 /314-14-16
e-mail : szo cialis@jozsefu aro s. hu
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A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ részérő| kapcsolattaľtásra
kijelölt személy:
Y źrađi Glze||a intézményv ezető
Telefon: 333-0582
Telefax: 2I0-932I
e-mail: info@csgyk.hu

2. dBocĺz Zrt. jogai és kötelezettségei

2.1. Az onkormányzat kozigazgatási terĹiletén nyilvántaľtott adós hźztartźsok
tartozásainak nagyságrendjéről összevont adatokat szo|gá|tat az e|őzetęseĺ egyeztetetí
támo gatottak körére vonatkozó an.

2.2, KonJrľét esetekben az aďős fe|hatalmazása alapjánigazolást állít ki a fennálló tartozás
iđótartarnáról és nagyságľendj éről.

2.3. A hátľalékot felhalmozó adósokat tajékońat1a az adósságkezelési szolgá|tatźs
igénybevételének lehetőségéről.

2.4. Az adóst terhelő tartozás rendezésę érdekében egyedileg vizsgźija a kedvezmény
nýjtásanak lehetőségét, és a szo|gáItatás megsziintetésére elindított folyamatok,
elj árások további lépéseit.

2.5. Apocez Zrt. á|taI ađhatő kedvezménvek k<jľe:

2.5.I. Részletfizetés.

2.5.2, Moratórium adása és tartása:

a) a bírósági, valamint végrehajtási eljáľások tekintetébeĺ az adősságkezelés
ídótartama alatt (maximum 90 nap),

b) az adősságkezelési tanácsadóval folytatott előzetes-egyiĺttműködés alatt'

2.6. Az adós részéľe folyamatosan jóváírja, és ťrgyelemmel kíséľi a torlesztési befizetést
és az onkoľmányzat áItaI nffitott adósságcs<ikkentési támogatást, és amennyiben
megállapításra keľĹil, a lakásfenntaľtási támogatást is.

2.7. Arocĺz Zrt. szilkség esetén ęgyeńet a JCSGYK kapcsolattaľtőjáva| a folyamatban
lévő és az új ügyekĺől.

2.8, A r o c az Zrt' r észér ől kapcsolatt artásr a kij el ölt személy :

Dr. Csikósné Kocsis Andrea
Telefon: (06-) 1 -482-1 47 0
Telefax:(06 -) I -477 -1265
email : csikosne.andręa@fo gaz.hu

3. Egyéb ľendelkezések
A F}GAZ Zrt. váI|aIja, hogy megismeri az onkoľmányzat adósságkezelési szolgáItatźsrőI
sző|ő 3I/2010. (VII. 15.) önkormányzati ľendeletében foglalt szabéiyozást, melyre
figyelemme| íntézi a VIII. keľületi adós lakosok ügyeit az adősságkezelési szolgáItatás
program sikeres megvalósítása érdekében.

Ez a megźlllapodás kizárő|ag az aďősságcsökkentési támogatással kapcsoIatos szabá|yozás,
nem terjed ki védett fogyasztői stźiuszra.

Az adósnak az adősságkezelési szoIgáItatás eljárás során figyelembe nem vett tartozására e

megállapod ás hatá|y a nem teľj ed ki.
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Az adósságkezelési szolgźitatáS pľogram keretébe nem tartoznak a szabáIýalan vételezésű
hátralékok.

Jelen megállapodás az alźńrás ĺapján lép hatályb a és hattrozatlan időre szól.

A felek jogosultak a megáIlapodást indokolás nélkül 60 napos felmondási idővel íľásban
felmonđani.

E megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben Magyaľország jogszabáIyai iľanyadók.

Az együttmtiködő Felek a2004. januźn 30. napján kelt, egymás kĺjzött kötött, jelen szeľződés
tźrgyáva| megegyezó Megállapodást jelen szerződés a|áírásával egyidejiĺleg kĺjzĺjs
me ge gy ezés sel me gszüntetik.

Jelen megállapodás 4 oldalon készült, 6 egymássa| egyező példányban, melyet a felek
elolvastak, érte|męńek és mint szerzođéses akaratukkal mindęnben megegyezőt képviselőik
útj an j óváh agy őIag irták a|á.

Budapest,2012.

Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefu áro si onkormányzat
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