Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
…../2011. (…...) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 55/C.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) a következı 14 – 19. §-kal egészül ki:
„Adósságkezelési szolgáltatás
14. §
(1)

Az Önkormányzat lakhatást segítı ellátást biztosít – adósságcsökkentési támogatás és adósságkezelési
tanácsadás formájában – azon szociálisan rászorult család vagy személy részére, aki az e rendeletben
foglalt feltételeknek megfelel. A támogatás célja az eladósodott háztartások fizetési képességének
helyreállítása, de nem alkalmas a fizetésképtelen háztartások adósságának teljes tehermentesítésére, és a
fizetési készséget nem mutató háztartások támogatására.

(2)

E rendelet alkalmazása során adósságnak minısül:
a.) vezetékes gázdíj tartozás
b.) áramdíj tartozás
c.) víz- és csatornahasználati díj tartozás
d.) szemétszállítási díj tartozás
e.) közös költség hátralék
f.) lakbérhátralék
g.) a Városgondnokságnál nyilvántartott távfőtési díjtartozás
15. §

(1) Adósságcsökkentési támogatásban részesíthetı az a személy (továbbiakban adós):
a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a 14. §. (2) bekezdésében
meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy a közüzemi
díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akinek háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén annak 200 %-át, és
sem a kérelmezı, sem a vele egy háztartásban élı személy nem rendelkezik a Szt. 4.§. (1)
bekezdés b). pontjában meghatározott vagyonnal, és
c) aki a lakásban tulajdonosként, résztulajdonosként, bérlıként, haszonélvezıként lakik.

(2) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az adós aki:
a) lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedte, nem lakás céljára
használja, vagy egyéb módon hasznosítja,
b) lakására tartási, életjáradéki vagy öröklési szerzıdést kötött,
c) önkényesen elfoglalt lakásban lakik,
d) nem rendelkezik érvényes lakásbérleti szerzıdéssel.

Adósságcsökkentési támogatás
16. §
(1) A kezelhetı adósság együttes összege 266.666.- Ft.
(2) Az adósság csökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az Szt. 55/A. § (2) bekezdésében
meghatározott mértéket.
(3) A támogatás a 14.§. (2) bekezdés szerinti adósságot nyilvántartó gazdálkodó szervezetek számlájára
kerül átutalásra.
(4) Az adós által fizetendı önrész a kezelt adósság 25 %-a, amely – az adós vállalásától függıen –
teljesíthetı egy összegben, vagy maximum 18 havi részletben, mely indokolt esetben egy alkalommal 6
hónappal meghosszabbítható.
(5) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni a
Szt. 55/B. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.
(6) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegő részletekben lehet elrendelni,
mint amilyen összegben a támogatás folyósításra került.
Adósságkezelési tanácsadás
17. §
(1) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Területi Szociális Központ útján biztosítja.
(2) A tanácsadó feladatai:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelési szolgáltatás formáiról, feltételeirıl, és átveszi az adós
erre irányuló kérelmét,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását és készségét, s ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba
történı bevonására,
c) az adósság rendezésének feltételeirıl az adóssal írásos megállapodást köt,
d) az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta
egy alkalommal személyes találkozás útján figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés
módosítását.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás ideje alatt az adós együttmőködik a tanácsadóval. Az együttmőködés
során az adós köteles:
a)

aktívan részt venni a döntés elıkészítésében, hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és
információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) az adósságkezelési szolgáltatásban történı részvételrıl szóló határozat jogerıre emelkedését követı
10 napon belül megállapodást kötni az adósságkezelési tanácsadóval, továbbá a fizetési
kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerzıdést az adott szolgáltatóval, szolgáltatókkal, és
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni, és ıt az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról tájékoztatni, valamint
d) az adósságtörlesztés befizetését a megadott határidıre teljesíteni és azt igazolni, továbbá
e) az adósságcsökkentési támogatás igénybevételét követıen – legalább 3 hónapig - havonta
rendszeresen eleget tenni az adósságkezelési körbe bevont aktuális fizetési kötelezettségeinek, és
azt igazolni az adósságkezelési tanácsadónak.

Az adósságkezelési szolgáltatás eljárási szabályai
18. §
(1)

Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet év közben folyamatosan a 17. § (1) bekezdés
szerinti intézményben mőködı adósságkezelési tanácsadónál kell benyújtani. A kérelemben az adós
köteles nyilatkozni a lakáshasználat jogcímérıl. Köteles csatolni a szolgáltató(k) igazolását az
adósság mértékérıl, a keletkezés idejérıl és idıtartamáról, az e rendeletben szabályozottaknak
megfelelı jövedelem és egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat.

(2)

Az adósságkezelési tanácsadó a döntést elıkészítı munkát követıen javaslatot tesz az adós
adósságkezelési szolgáltatásba történı bevonására és a kérelmet – annak benyújtásától számított 15
napon belül – a szükséges mellékletekkel együtt továbbítja a Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Szociális Osztályára.

(3)

A Képviselı-testület Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottsága – az
adósságkezelési tanácsadó javaslatát figyelembe véve - határozattal dönt az adósságkezelési
szolgáltatásban való részesítésrıl, és annak idıtartamáról.
19.§

(1) A határozatnak a 18. § (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság összegét,
b) az adósságcsökkentési támogatás összegét és havi összegét, a folyósítás módját,
c) kötelezést az adósságkezelési tanácsadás igénybevételére és arra, hogy a határozat jogerıre
emelkedésétıl számított 10 napon belül az adós az adósságkezelési tanácsadóval adósságkezelési
megállapodást kössön,
d) tájékoztatást a mulasztások jogkövetkezményeirıl.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban történı részvétel kezdı idıpontja a döntést követı hónap elsı napja.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személy a szolgáltatás idıtartama alatt lakásfenntartási
támogatásra jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a Szt. 38. §.-ában rögzített normatív
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A támogatást elsı alkalommal arra
a hónapra kell folyósítani, amelyik hónaptól kezdıdıen az adós adósság csökkentési támogatásban
részesül.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.
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