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Sorszám: IV/5 Tárgy:  Adósságkezelési szolgáltatásról szóló 
52/2008. (XII.19.) rendelet módosítása  

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Döntéshozatal módja: 
Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ /4/ bekezdés a.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja:  
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. december 17-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) tartalmazza az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket, és 
55/C. §-ában felhatalmazást ad az önkormányzatnak, hogy a szolgáltatásra vonatkozó részletes 
szabályokat rendeletben szabályozza. A Képviselı-testület 2008. december 18-i ülésén elfogadta 
az 52/2008. (XII. 19.) rendeletét az adósságkezelési szolgáltatásról. Békés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 78/2009.(IX.27.) számú 
határozatában felkérte a Jegyzı Asszonyt, hogy a decemberi Képviselı-testületi ülésre kerüljön 
kidolgozásra az adósságkezelésrıl szóló rendelet módosítása. A bizottság javaslata alapján az 
adósságkezelés céljából megkötött keret-megállapodás során az együttmőködési kötelezettség 3 
hónapról 1 hónapra csökkenjen, valamint a támogatási rendszerbe kerüljön bele az 
áramszolgáltatás is. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2009. évi CIV. törvény többek között módosította a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) is, mely 
érinti az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket is. A helyi rendeletünk 
áttekintésre került, és a törvénymódosítás következtében egy helyen javasoljuk módosítani, azért, 
hogy összhangban legyen az Szt-vel. Az Szt. alapján: „55/A §. (2) Az adósságcsökkentési 
támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és 
összege legfeljebb háromszázezer forint…”. A helyi rendeletünk szabályozása szerint jelenleg az 
adósságkezelési szolgáltatás körébe bevont adósságtípusok esetén az adósság felsı határa 
250.000,- Ft, melyet 300.000,- Ft-ra javasolunk módosítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a mellékelt rendeletet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 

Békés, 2009. december 8. 
Izsó Gábor 

polgármester 
 

…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
…/2009. (XII. 18.) 

 
 r e n d e l e t e  

 
AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 

szóló 52/2008. (XII.19.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 55/C. § (1) bekezdésének a) 
pontjában foglaltak figyelembe vételével, az 55/C. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Békés Város Képviselı-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 52/2008. (XII. 19.) 
rendeletének (továbbiakban: R) 5. §-ában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5. § (1) Adósságkezelési szolgáltatás körébe vonható adósságtípusok köre: 

a) víz-és csatornahasználati díjtartozás, 
b) áramdíjtartozás. 

(2) Adósságkezelési szolgáltatás körébe az (1) bekezdésben bevont adósságtípusok esetén 
az adósság felsı határa 300.000,- Ft.” 

 

2. § 

Az R. 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„8. § (2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési 
tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadóval) való elızetes együttmőködés, melynek 
idıtartama egy hónap. Az együttmőködés tartalmát az adós és a tanácsadó között létrejövı 
írásbeli megállapodás (a továbbiakban: együttmőködési megállapodás) határozza meg.” 

 
3. § 

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
B é k é s, 2009. december 17. 
 
    Izsó Gábor sk.                                             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
    polgármester                                                                         jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. december 18-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                       jegyzı 


