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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 
tartalmazza az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket, és 55/C. §-ában 
felhatalmazást ad az önkormányzatnak, hogy a szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat 
rendeletben szabályozza. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/1995. (III. 3.) 
számú rendelete a Szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról, valamint a 
gyermekvédelemrıl (továbbiakban: R) jelenleg szabályozza az adósságkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket, azonban gyakorlati alkalmazásra ebben a formájában nem megfelelı. A R-ben 
nem kerültek részletes szabályozásra azok az elemek, melyekre a törvény felhatalmazást ad, így 
sokkal célszerőbbnek látszik ezen rendelkezések hatályon kívül helyezése, és egy önálló rendelet 
alkotása az adósságkezelésrıl. 

A rendelet megalkotásával az a célja Békés Város Önkormányzatának, hogy a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévı, eladósodott, de fizetıkészséget mutató családok adósságterheinek 
enyhítése és lakhatási feltételeik megırzése, körülményeik javítása céljából a rendeletben foglalt 
feltételekkel adósságkezelési szolgáltatást nyújtson. 

A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot, akinek 

a) Az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és akinek az önkormányzati rendeletben 
meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 

b) A közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 

c) Akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint 

d) Aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó 
lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által 
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

A törvény rendelkezései szerint adósságnak minısül a lakhatási költségek körébe tartozó 
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• Közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhı-szolgáltatási, víz-és 
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, 
háztömböknél központi főtés díjtartozás), 

• Közösköltség-hátralék, 

• A lakbérhátralék, 

• A hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék. 

A törvényi felhatalmazás alapján az egy fıre esı jövedelmet úgy kell szabályozni a helyi 
rendeletben, hogy család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
ánál, egyedül élı esetén annak 200 %-ánál alacsonyabbat jogosultsági feltételként nem lehet 
elıírni. A rendelet-tervezetben is ezeket a jövedelmi viszonyokat javasoljuk meghatározni. 

Az Sztv. 55/C. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletben szabályozza az 
adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, így különösen a helyben elismerhetı 
lakásnagyságot és minıséget, az 55/B. § (3) bekezdésében meghatározottak közül az 
adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok körét és összegük felsı határát, az 
adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját, az adósságkezelési szolgáltatásra 
vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeket, a hitellel terhelt ingatlan forgalmi 
értékének megállapítási módját, az eljárási szabályokat, az adósságkezelési tanácsadást végzı 
intézmény által ellátandó feladatokat, az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját. 

Elızetesen megkerestük írásban a közüzemi szolgáltatókat, hogy közöljék az önkormányzattal, 
hogy hány fınek van legalább hat havi 50.000 Ft-ot meghaladó adóssága. A gázszolgáltató nem 
válaszolt, az áramszolgáltató egy fıt közölt, a Vízmő Zrt. nyilvántartása szerint pedig Békés 
Városban jelenleg 77 fınek van ilyen adóssága.  

Mivel az önkormányzat jogosult eldönteni, hogy mely adósságtípusokat von be az 
adósságkezelésbe, így elsıként- a fentieket figyelembe véve - a víz- és csatornahasználati 
díjtartozást  javasoljuk támogatni a rászorulók esetében. A késıbbiekben ez a kör bıvíthetı. 

Az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben 
egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. 

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont 
adósság 75 %-át, és összege legfeljebb kettıszázezer forint lehet. A támogatás egy összegben 
vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függıen. 

Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell 
téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy az általa vállalt 
adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetıleg az adósságkezelési szolgáltatás 
igénybevételének idıtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési 
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. Az adósságcsökkentési támogatás, ha a fenti 
okok miatt került megszüntetésre, a megszüntetéstıl számított 24 hónapon belül ismételten nem 
állapítható meg. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személy a szolgáltatás idıtartama alatt 
lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülı 
személy egyidejőleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. 

Az önkormányzat akkor nyújthat adósságkezelési szolgáltatást, ha az adósságkezelési szolgáltatás 
mőködtetésérıl önkormányzati rendeletet alkot, adósságkezelési tanácsadást mőködtet, továbbá 
az adósságcsökkentési támogatás és fenti lakásfenntartási támogatás nyújtásához saját forrást 
különít el. 

Az adósságkezelési tanácsadást a Szociális Szolgáltató Központ bevonásával kívánjuk 
megvalósítani. A Polgármesteri Hivatalban egy köztisztviselı már korábban elvégezte az 
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adósságkezelési tanácsadói tanfolyamot, a továbbiakban szükséges, hogy egy családsegítı is 
beiskolázásra kerüljön. 

Az adósságkezeléshez az önkormányzatnak 10 % saját erıt kell biztosítani, 90 % az államtól 
visszaigényelhetı. 

 

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet 
elfogadását. 

 

 

 

 

Békés, 2008. december 11. 
Izsó Gábor 

polgármester 
 

…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı  
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…./2008. (XII. 19.)  
 

r e n d e l e t e  
 

AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 

(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) 
pontja, valamint a (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet célja 

1. § 

(1) Békés Város Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévı, eladósodott, de 
fizetıkészséget mutató családok adósságterheinek enyhítése és lakhatási feltételeik 
megırzése, körülményeik javítása céljából e rendeletben foglalt feltételekkel adósságkezelési 
szolgáltatást nyújt. 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési 
tanácsadásból áll. 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személy részére az Sztv. 38. § (1) bekezdés 
b.) pontja alapján lakásfenntartási támogatást kell megállapítani, melynek célja az ismételt 
eladósodás megelızése, a támogatott fizetıkészségének megırzése, a lakhatás feltételeinek 
biztosításához történı hozzájárulás. 

A rendelet hatálya 

2. § 

E rendelet hatálya Békés város közigazgatási területén élı, az Sztv. 3. §-ában felsorolt 
személyekre terjed ki, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelnek. 

Jogosultsági feltételek 

3. § 

(1) Adósságkezelési szolgáltatásban azok a személyek részesíthetık:  

a)      akik megfelelnek az Sztv. 55. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá 
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b)      akiknek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetében a 
200 %-át. 

(2) Az Sztv. 55. § (1) bekezdés c.) pontjának alkalmazásában elismert minimális lakásnagyság 
és minıség: 

a.) minimális lakásnagyság az egy lakásban életvitelszerően együtt lakó személyek számától 
függıen: 

aa/ Egy személyes háztartás esetén                                         60 m2-ig 

ab/ Két személyes háztartás esetén                                          70 m2-ig 

ac/ Háromszemélyes háztartás esetén                                      80 m2-ig 

ad/ Négyszemélyes háztartás esetén                                         90 m2-ig 

ae/ Ötszemélyes háztartás esetén                                            115 m2-ig 

af/ Hatszemélyes háztartás esetén                                          125 m2-ig 

   ag/ Ha hat személynél több lakik a háztartásban, minden további személy 
után 10 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.                                                               

b.) elismert minıségő az a lakás, amelynek becsült forgalmi értéke – kirívóan magas 
igényszintje (mőszaki állapota, nem szorosan lakáshasználathoz kapcsolódó helyiségei és 
létesítményei) miatt – nem lépi túl a vele azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakások 
helyben szokásos forgalmi értékét. 

Vagyoni jogosultsági feltételek 

4. § 

(1) Figyelemmel az Sztv. 55/C. § (4) bekezdésére, nem részesülhet adósságkezelési 
szolgáltatásban, aki, vagy a vele egy lakásban életvitelszerően együttlakó személyek: 

a.)  a lakott és támogatni kért lakáson kívül további forgalomképes ingatlannal        
rendelkeznek, 

b.)  a lakás egészét, vagy egy részét bérbe, albérletbe adják, használatra átengedik, nem 
lakás céljára használják, 

c.)  lakására tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerzıdést kötöttek, 

d.)  önkényesen elfoglalt lakásban laknak, 

e.)  aki és családja az általuk lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonukat 
képezı lakáshoz kéri a támogatást, 

f.)  gépjármő tulajdonnal rendelkeznek. 

(2) Az (1) bekezdés a.), e.) és f.) pontjaiban meghatározott vagyon akkor tekinthetı 
adósságkezelési szolgáltatást kizáró okként, ha annak értéke az Sztv. 4. § (1) bekezdése b) 
pontjában meghatározott összeget meghaladja. 
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5. § 

(1) Adósságkezelési szolgáltatás körébe vonható adósságtípusok köre: 

a.) víz-és csatornahasználati díjtartozás 

 (2) Adósságkezelési szolgáltatás körébe az (1) bekezdésben bevont adósságtípusok esetén az 
adósság felsı határa 250.000 Ft. 

Adósságcsökkentési támogatás 

6. § 

(1) Az adósságcsökkentési támogatás a Sztv. 55/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
mértékő, illetve összegő lehet. 

(2) Az Sztv. 55. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott önrész megfizetése történhet: 

a.)    egy összegben vagy  

b.)  legfeljebb 18 havi részletben, mely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján 
indokolt esetben egy alkalommal 6 hónapra meghosszabbítható, ha az adós a fizetési 
kötelezettségének – rajta kívülálló okok miatt (pl. hosszabb betegség, munkanélkülivé 
válás, tőzeset, haláleset stb.) – átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély van 
arra, hogy a módosított feltételekkel az adósságkezelés eredményes lesz. 

(3) A támogatás folyósításának idıtartama megegyezik a (2) bekezdésben vállalt önrész 
megfizetésének idıtartamával.  

(4) A támogatás egyösszegő átutalására csak az önrész befizetését követıen kerülhet sor. 

(5) Az adósságcsökkentési támogatás csak az önkormányzat költségvetésében e célra 
biztosított saját forrás, keret összegéig állapítható meg. 

(6) Az adósságkezelési szolgáltatás az önkormányzat és az áramszolgáltató közötti 
megállapodás alapján, elırefizetıs áramfogyasztást mérı készülék (a továbbiakban: készülék) 
használatának biztosításával is nyújtható, amennyiben a kérelmezınek  az áramszolgáltatási 
díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá a kérelmezı lakásfenntartási 
támogatásban részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a 
szolgáltatóval, valamint legalább egyéves idıtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerő 
használatát 

7. § 

Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult elsısorban a közmővel szerzıdést kötı személy, 
illetve több szerzıdı fél esetén, a kérelem nyomtatványon az adósok által felhatalmazott 
személy. 
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Adósságkezelési tanácsadás 

8. § 

(1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ Intézményén keresztül látja el. 

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

(3) Abban az esetben, ha az adós az együttmőködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz 
eleget, a tanácsadó legalább egy esetben felszólítja a vállalt kötelezettség teljesítésére. 

(4) A tanácsadó feladata a külön jogszabályban meghatározottakon túl, vizsgálni az adós 
háztartásának  helyzetét, az adósság teljes körő és típusonkénti összegét, az adósság 
felhalmozásának okát, idıtartamát, az adós háztartásának fizetıképességét és fizetési 
hajlandóságát. 

9. § 

(1) A tanácsadó feladata: 

a.) az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása iránti kérelem nyomtatványok év közbeni 
folyamatos kiadása a kérelmezık részére, a kérelmek és mellékleteik folyamatos 
átvétele a kérelmezıktıl, döntésre történı elıkészítése, az átvételtıl számított 30 
napon belül, 

b.) döntést követıen – a határozat jogerıre emelkedése után 8 napon belül – 
adósságkezelési megállapodás megkötése, 

c.) adósságkezelési tanácsadás, folyamatos kapcsolattartás az adóssal a szolgáltatás 
idıtartama alatt és további 3 hónapig. 

(2) A tanácsadó az (1) bekezdés a.) pont végrehajtása során 

a.) ellenırzi a kérelmeket és a mellékleteket, indokolt esetben felhívja a   kérelmezıt a 
hiányosságok pótlására, 

b.) környezettanulmányban felveszi az alapvetı adatokat a lakásban élı személyekrıl, a 
lakás jellemzıirıl, 

c.) számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, adósságtípusonként 
felhalmozódásának idejét, 

d.) megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fogyasztási szokásait, a jellemzı 
rendszeres kiadások és bevételek arányát, fizetési kapacitását, 
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e.) megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erısségét az adósság törlesztésére, 

f.) vizsgálja az adósságkezelés várható eredményességét, 

g.)    az adóssal közösen stratégiát, olyan megoldási tervet dolgoz ki, amely alkalmas az 
adósság rendezésére, 

h.)    az a.) – g.) pontok alapján, a kérelem beadásától számított 30 napon belül a 
tanácsadó javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem teljesítésére, 
vagy elutasítására.  

(3) A tanácsadó javaslatának tartalmaznia kell:  

a.)    az együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesítésének értékelését; 

b.)    a kezelendı adósság típusát, összegét;  

c.)    az adósságcsökkentési támogatás mértékét; 

d.)    az önrész összegét, megfizetésének módját, idıtartamát; 

e.)    az adós számára a hitelezı által biztosított egyéni kedvezmények körét, mértékét; 

f.)     a lakásfenntartási támogatás felhasználásának módját; 

g.)   az adós számára elıírni javasolt együttmőködési kötelezettség tartalmát és 
megszegésének következményeit. 

(4) A tanácsadó az adósságcsökkentési támogatásról szóló önkormányzati döntést követıen az 
(1) bekezdés b.) pontjában meghatározottak szerint adósságkezelési megállapodást köt az 
adóssal. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott megállapodás az adósság rendezésének feltételeit, a 
feleknek az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatti kötelezettség vállalásait, és azok 
teljesítésének módját tartalmazza. 

(6) A megállapodás tartalmi elemei különösen: 

a.) a tanácsadó javaslata és az adós vállalása az adós háztartás fogyasztásának tudatos 
visszafogására, 

b.) a tanácsadás felajánlása az adósnak a hitelezıvel kötendı megállapodásához, az adós 
törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez, 

c.) az adós hozzájárulása a tanácsadó részére személyi adatainak kezelésére, az 
adósságra vonatkozó információk és adatok nyilvántartásához, a változások 
követéséhez, az adósságkezelési megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel 
kisérésére, 
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d.) az adós és a tanácsadó havonkénti kapcsolattartásának szabályai az adósságkezelés 
idıtartamára és további 3 hónapig, 

e.) a tanácsadóval és a hitelezıvel kötött megállapodások be nem tartásának 
jogkövetkezményei, az adós nyilatkozata a következmények tudomásul vételérıl. 

(7) Az (1) bekezdés c.) pont végrehajtása, a folyamatos kapcsolattartás során a tanácsadó 

a.) figyelemmel kíséri az adósságrendezés érdekében kötött megállapodások betartását, 

b.) feltárja az adósságkezelés idıtartama alatt felmerülı problémákat és azok okait, 

c.) közvetítıként részt vesz a megoldások keresésében, 

d.) javaslatot tehet az 6. § (2) bekezdés b.) pont szerint az adósságkezelés idıtartamának 
meghosszabbítására, 

e.) támogató irányítást ad a háztartás költségvetésének megvalósításához, 

f.) segítséget nyújt az adós jogos igényeinek érvényesítésében, 

g.) preventív intézkedéseket hoz az újabb eladósodás elkerülése érdekében. 

Eljárási szabályok 

10. § 

(1) Az eredményes adósságkezelés érdekében a szolgáltatókkal (hitelezıkkel) az 
adósságkezelési szolgáltatás megkezdése elıtt Békés Város Önkormányzata nevében a 
Polgármester megállapodást köt, amely az együttmőködı felek által vállalt kötelezettségeket 
rögzíti. 

(2) A megállapodás tartalma különösen: 

a.) milyen információkkal, adatokkal tudja segíteni a szolgáltató (hitelezı) az 
önkormányzatot az adóssághelyzet megismerésében, 

b.) milyen eddigi intézkedéseket alkalmazott a szolgáltató (hitelezı) a fizetési készség 
erısítésére, 

c.) milyen típusú és mértékő kedvezményeket kíván biztosítani a jövıben a szolgáltató 
(hitelezı) azoknak az adósoknak, akiket az önkormányzat támogatásban részesít, 

d.) a szolgáltató (hitelezı) milyen szerepet vállal az adósságkezelés folyamatában 
(információszolgáltatás, a támogatásban részesülıkkel szerzıdéskötés a tartozás 
megfizetésérıl, monitorozás stb.) 

e.) az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségét az adósság jogosultjának a támogatott 
személyrıl, a támogatás mértékérıl és formájáról és futamidejérıl, 
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f.) az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségét az adósságtörlesztés figyelemmel 
kísérésének módjáról és gyakoriságáról, 

g.) az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségét támogatás összegének szolgáltatóhoz 
(hitelezıhöz) történı átutalásáról, 

h.) a szolgáltató, illetve követelés jogosultja félévente tájékoztatja a jegyzıt a legalább 
háromhavi tartozást felhalmozó adósokról. 

i.) a megállapodást a felek milyen idıszakra kötik, a tapasztalatok értékelése mikor és 
hogyan történik, kik a közvetlen kapcsolattartást végzı szervezetek és személyek. 

11. § 

(1) Az adósságkezelési szolgáltatás az adós kérelmére állapítható meg, a kérelmet év közben 
folyamatosan a tanácsadóhoz lehet benyújtani az e célra rendszeresített és e rendelet 1. sz. 
mellékletét képezı nyomtatványon a (3) bekezdésben elıírt mellékletekkel. 

(2) A támogatás iránti kérelmet a lakásban életvitelszerően együttlakók: 

a) bérlakás esetében a bérlı és a bérlıtársak közösen nyújthatják be, 

b) lakástulajdon esetében a tulajdonostársak közösen nyújthatják be. 

(3) A kérelemhez mellékelni kell, illetve a kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) az adósságkezelési támogatás körébe vont tartozások összegérıl, keletkezésének 
idıszakáról szóló igazolást, 

b.) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, 

c.) a lakásban életvitelszerően együtt lakóknak a havonta rendszeresen mérhetı 
jövedelemrıl a kérelem benyújtását megelızı 3 havi nettó jövedelmének igazolását, 
illetve egyéb jövedelmekrıl a kérelem benyújtását megelızı év jövedelmének 
igazolását, 

d) álláskeresési járadék hiányában a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békés 
megyei Regionális Kirendeltsége által adott igazolás, mely igazolja, hogy 
álláskeresési járadékra nem jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani, 
valamint elhelyezkedése érdekében a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Békés megyei Regionális Kirendeltségével a munkanélkülivé válása óta, illetve 
kérelme beadása elıtt már együttmőködött, 

e.) a lakásban együtt lakó személyek nyilatkozatát a 4. § (1) bekezdésben foglalt kizáró 
feltételek hiányáról, 

f.) a kérelmezı nyilatkozatát az Sztv. 55.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti kötelezettség 
vállalásáról, 

g.) hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez, 
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(3) Amennyiben a kérelmezı az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt hiányosan töltötte 
ki, vagy az elıírt mellékleteket nem csatolta a tanácsadó hiánypótlásra hívja fel. Ha a hiányt a 
felhívást követı 8 napon belül a kérelmezı nem pótolja, úgy kérelmét a tanácsadó javaslatára 
a polgármester elutasítja. 

12. § 

(1) Az adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében a döntési jogkört – a Képviselı-
testület által átruházott hatáskörben – a Polgármester gyakorolja.  

(2) Az adósságkezelési tanácsadó ellátja a 9. § (2) bekezdésben meghatározott feladatait, és 
javaslatát megküldi a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályán a szociális feladatokat ellátó 
személy részére, aki a kérelmeket döntésre elıkészíti, és a Polgármester elé terjeszti. 

(3) A Polgármester döntését – az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembevételével 
– határozatba kell foglalni. 

A határozat tartalmazza különösen: 

a.) a támogatott személy adatait, 

b.) az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságok típusát, összegét, 

c.) az adósságcsökkentési támogatás összegét, folyósításának módját, a támogatott 
adósságok típusát                                 

d.) az adósságkezelés idıtartamát, a jogosultságot a kérelem hivatalba történı 
beérkezését követı hó elsı napjától kell megállapítani, 

e.) kötelezést arra, hogy a támogatott adós 8 napon belül igazolja, hogy az 
adósságkülönbözet befizetése megtörtént, vagy az adósságot beszedni jogosulttal 
(hitelezıvel) a részletfizetésrıl megállapodott, 

f.) kötelezést arra, hogy a támogatott adós 8 napon belül az adósságkezelési 
tanácsadóval a 9. § (1) bekezdés b.) pontja és (4)-(5)-(6) bekezdéseiben elıírt 
adósságkezelési megállapodást megkösse, 

g.) tájékoztatást a támogatott mulasztásának jogkövetkezményeire, 

 (4) A (3) bekezdés f.) pontjában elıírt adósságkezelési megállapodás megkötésének feltétele, 
hogy az adós a határozat kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül a hitelezı részére 
tartozását egy összegben megfizesse, vagy megállapodást kössön a fizetés átütemezésére. 

(5) A támogatást megállapító határozatban foglalt határidınek a támogatott részérıl történı 
elmulasztásával a határozat érvényét veszíti, az adósságcsökkentési támogatás folyósítása 
nem történhet meg. 

(6) A támogatás folyósításának ideje alatt ezen a címen újabb jogosultságot megállapítani 
nem lehet.  
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13. § 

(1) A megállapított adósságcsökkentési támogatás összegének a szolgáltatóhoz történı 
átutalásáról, az adósságkezelési megállapodás megkötését követıen a (2) és (3) bekezdés 
szerint a jegyzı a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya közremőködésével 
gondoskodik.  

(2) Egy összegben 10 napon belül történik az átutalás, amennyiben az adós az adósság 
különbözetet egy összegben megfizette. 

(3) Az adósságkezelés idıtartama alatt havi egyenlı részletekben – minden hónap 5. napjáig – 
történik az átutalás, amennyiben az adós adóssága részletekben történı megfizetésérıl 
állapodott meg a hitelezıvel. 

14. § 

(1) Ha a tanácsadó 9. § (7) bekezdésben foglalt feladatai végrehajtása során okot adó 
körülményt észlel, haladéktalanul kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályán 
a szociális feladatokat ellátó személynél  az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó döntés 
módosítását, illetve a szolgáltatás megszüntetését. 

(2) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályának a szociális feladatokat ellátó személye a 
javaslatot a Polgármester elé terjeszti, aki dönt az adósságkezelési szolgáltatás 
meghosszabbításáról, vagy megszüntetésérıl. 

16. § 

E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 

Békés, 2008. december 18. 

 

              Izsó Gábor sk.                                                Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
               polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésre került: 
2008. december 19-én. 

 

 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                    jegyzı 
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1. sz.melléklet 

 

KÉRELEM 

adósságkezelési szolgáltatás biztosításához 

Kérem Békés Város Polgármesterét, hogy részemre adósságkezelési szolgáltatást 
állapítson meg az alábbiakban közölt adataim és nyilatkozataim alapján. 

Alulírott kérelmezı____________________________ Leánykori 
név:________________________________ 

Anyja neve:___________________________ Szül. hely, idı: 
________________________________________ 

Lakcím: Békés, __________________________________________ TAJ 
szám:_________________________ 

Foglalkozás: __________________________ 
Munkahely:___________________________________________ 

Havi nettó jövedelem: _________________.-Ft 

Az általam lakott lakásban lakáshasználatom jogcíme**: tulajdonos, bérlı, albérlı, egyéb : 
_________________ 

Tulajdonostársam, bérlıtársam neve: _________________________________________ 

A lakásban ___________lakószoba van. A lakás nagysága : _____________m2 

Velem egy lakásban életvitelszerően együttlakó személyek adatai: 

Név 

 

Születési év, hó, nap Rokoni kapcsolat Havi jövedelem 

Rendszeres 
pénzellátás is 
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*A jövedelmet annál a személynél kell feltüntetni, akire tekintettel azt folyósítják. 

Egyéb forrásból származó jövedelmek:  

Albérleti díj: ______________Ft /hó    Haszonbér: ____________Ft/hó     Állatállományból: 
___________Ft/hó 

Földmővelésbıl: ____________Ft/hó   Egyéb ingatlanból (telek, üdülı, lakás 
hasznosításából): _________Ft/hó 

Az általam  lakott lakáson kívül további ingatlannal:**      Rendelkezem      Nem rendelkezem  

Ingatlanok megnevezése, címe, helyrajzi száma: 

_______________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy jövedelmem, illetve a velem egy lakásban életvitelszerően együttlakó 
személyeknek a támogatni kért lakás hasznosításából nincs, lakásom  egészét, vagy egy részét 
bérbe, albérletbe nem adom , használatra másnak át nem engedem , kizárólag lakás céljára 
használom , egyéb módon nem hasznosítom . 

Kijelentem továbbá hogy a lakásra, tartási életjáradéki, vagy öröklési szerzıdést nem 
kötöttem, nem kötöttünk. 

Tulajdonomban Gépjármő tulajdon: típusa, ___________________________ kora: 
_____________ értéke:_____________ 

A gépjármő forgalmi rendszáma: ______________________________________ 

 

                              ______________________________                                                                                        
kérelmezı aláírása 

** A megfelelı választ alá kell húzni !! 

Az általam lakott lakáson fennálló adósságaim: 

áramdíj tartozás:                                                                                                              
______________ Ft 

víz- és csatornahasználat díjtartozás:                                                                               
______________ Ft 

           Összes tartozás:                                                                                                              
______________ Ft 
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Valamennyi tartozásomról a szolgáltató, a hitelezı igazolását kérelmemmel egyidejőleg 
becsatolom. 

1./ Az adósságkezelési szolgáltatás részemre történı biztosítása érdekében vállalom, az 
adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, engem terhelı – támogatáson felüli – összegnek 
egy összegben történı megfizetését.* 

2./ Tartozásom a hitelezıvel történı megállapodás alapján ___________ havi részletben 
vállalom megfizetni.* 

Vállalom, hogy az önkormányzat által a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központban 
(Békés, Jantyik u. 1. sz.) mőködtetett adósságkezelési tanácsadáson támogatásom esetén 
elıírásszerően részt veszek. 

Hozzájárulok, hogy a Polgármesteri Hivatal és az adósságkezelési tanácsadó személyi 
adataimat kezelje, az adósságaimra vonatkozó információkat és adatokat nyilvántartsa, a 
változások követéséhez mindezeket folyamatosan figyelemmel kísérje. Minderre vonatkozó 
nyilatkozatot a szolgáltatók, hitelezık felé is megteszem. 

Vállalom az együttmőködést, és az adataimban történı bármely változás azonnali 
bejelentését. 

Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben kérelmemet hiányosan, vagy nem valós adatokkal 
töltöttem ki és a szükséges mellékleteket nem csatoltam, kérelmemet érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítják.  

Egybehangzó akarattal kijelentjük, hogy az adósságkezelési szolgáltatás ügyében 
_____________________________ kérelmezı fog eljárni, a támogatást kérjük az ı 
nevére biztosítani. 

Békés, 200.. ________________________  

 

              

kérelmezı aláírása 

A kérelemhez mellékelni kell: 

1./ A tartozások összegérıl, keletkezésének idıszakáról szóló igazolást, 

2./ A hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, 

3./ A lakásban életvitelszerően együtt lakóknak a havonta rendszeresen mérhetı 
jövedelemérıl a kérelem benyújtását megelızı 3 havi nettó jövedelmének igazolását, 
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illetve egyéb jövedelmekrıl a kérelem benyújtását megelızı év jövedelmének igazolását 
(Sztv. 4. §.(1) bek. a.) pontja jövedelem és i.) pontja a rendszeres pénzellátások), 

4./ álláskeresési járadék hiányában a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békés 
megyei Regionális Kirendeltsége igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra nem 
jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani, valamint elhelyezkedése 
érdekében a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békés megyei Regionális 
Kirendeltségével a munkanélkülivé válása óta, illetve kérelme beadása elıtt már 
együttmőködött, 

5./ a lakásban együtt lakó személyek nyilatkozatát a 4. § (1) bekezdésben foglalt kizáró 
feltételek hiányáról, 

6./ a kérelmezı nyilatkozatát az Sztv. 55. §.(1) bekezdés c.) pontja szerinti kötelezettség 
vállalásáról, 

7./ hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez, 

Önkormányzati bérlakás bérleti szerzıdését, valamint ingatlan tulajdon esetén az 
ingatlan tulajdoni lapjának másolatát a Polgármesteri Hivatal beszerzi. 

 

*A megfelelı választ alá kell húzni, a nem megfelelı választ áthúzni! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


