Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás
működtetéséről
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese Város közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező
a)
magyar állampolgárokra,
b)
bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c)
a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
d)
letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, vagy
e)
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a)
adósság: a háztartási célú
aa)
közüzemi díjtartozás: vezetékes gáz-, víz-csatorna-, villanyáram-díjtartozás,
vagy
ab)
közös költség – hátralék, vagy
ac)
lakbérhátralék, vagy
ad)
a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott
szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
b)
adósságkezelési szolgáltatás: a szociálisan rászorult személyek lakhatását
segítő ellátás, amely
ba) adósságcsökkentési támogatásból és
bb) adósságkezelési tanácsadásból áll.
c)
az önkormányzat által elismert lakásméret:
ca)
egyedülálló és kéttagú család esetén
70 m2
cb)
háromtagú család esetén
90 m2
cc)
négy és többtagú család esetén
120 m2
Eljárási rendelkezések
3.§ (1)Az önkormányzat e rendelet 2. §-ában meghatározott tartozások enyhítésére
adósságkezelési szolgáltatást biztosít.
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(2) A szolgáltatás bármely komfortfokozatú és lakásnak minősülő, kifejezetten lakhatás célját
szolgáló épület fenntartásával kapcsolatos adósság rendezésére kérhető.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet a Területi Szociális Szolgáltató
Intézeténél (továbbiakban: TSZSZI), Balatonkenese, Fő u. 47. szám alatt – a szükséges
nyilatkozatok és igazolások csatolásával, illetékmentesen év közben folyamatosan - lehet
benyújtani. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakásban tartózkodás
jogcíméről.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő
nyilatkozatát
a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
c) az adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri,
d) arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési
önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését,
e) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt és
f) arról, hogy amennyiben részére készüléket biztosítanak, vállalja a készülék legalább
egyéves időtartamban történő rendeltetésszerű használatát.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a háztartás tagjainak jövedelméről tett nyilatkozatot,
b) a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi
szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, és
c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő
bevonására.
(6)A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében Balatonkenese
Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) - a kérelem benyújtását követően a
TSZSZI megkeresése alapján - adó- és értékbizonyítványt szerez be. Amennyiben a kérelmező
vitatja az abban foglalt értéket, a hivatal a forgalmi érték megállapítása iránt megkeresi az
ingatlan fekvése szerint illetékes illetékhivatalt.
4.§ (1) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint a háztartásában élők
személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá az ezekre vonatkozó adatokat,
bizonyítékokat becsatolni.
(2) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, nem havi rendszerességgel szerzett
jövedelem esetén a benyújtást megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi nettó átlagáról szóló igazolás,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem
benyújtásának hónapjában kifizetett ellátás igazoló szelvénye,
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c) munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat,
d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról, és
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről.
(3) Az olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásának tartalmaznia kell, az ügyfél nem köteles, ha annak a Polgármesteri
Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, vagy az ügyfél írásban felhatalmazást ad az
igazolások beszerzésére.
(4) Amennyiben az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
5.§ (1) A tényállás tisztázása érdekében a kérelem elbírálásához környezettanulmányt kell
készíteni.
(2) A kérelem elbírálásáról a képviselő-testület dönt.
II. Fejezet
Az adósságkezelési szolgáltatás megállapításának feltételei
Általános szabályok
6.§ (1) Adósságkezelési szolgáltatásra az a család vagy személy jogosult:
a) akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg
aa) a 2. § a) pontjának aa)-ac) alpontjai esetében a 300.000 Ft-ot,(támogatás)
vagy
ab) a 2. § a) pontjának ad) alpontja esetében 600.000 Ft-ot, és (támogatás)
b) akinek a 2. §-ban meghatározott adósságok valamelyikéből származó tartozása
legalább hat havi, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást ingatlanában
kikapcsolták,
c) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át, három vagy
több gyermeket nevelők esetében 250 %-át, egyedülálló három vagy több gyermeket
nevelő szülő esetében 300 %-át,
d) aki a településen e rendeletben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg
nem haladó lakásban lakik,
e) aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő tartozás
legalább 25 %-ának határidőre történő megfizetését, és
f) aki vállalja a TSZSZI által működtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(2) Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében előrefizetős gáz- vagy
áramszolgáltatást mérő készülék is biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban
részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint
legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.
(3) Nem részesülhet adósságkezelés címén támogatásban az adós, ha maga, vagy a
háztartásában élő személy az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
vagyonnal, vagy lakhatást biztosító másik ingatlannal, vagyonnal rendelkezik. A vagyonnál
vizsgálni kell a forgalomképességet is.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg.
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(5) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - a (5) bekezdés szerinti eset kivételével legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal
meghosszabbítható.
(6)

Ha a 2. § a) pontjának ad) alpontja szerinti adósság a (4) bekezdés szerinti időtartam
alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de
legfeljebb hatvan hónap, amennyiben
a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot,
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, vagy
c) és az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító
jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő
bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.

(7) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(8) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
7.§ (1) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságkezelési szolgáltatásba
történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak,
bármelyik, az önkormányzati rendelet szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság
kezelhető.
(2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi
elmaradásnak minősül.
(3) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési
támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ekkor arról
is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen
összegben nyújtják.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy nem kötelezhető azon
adósságtípusba tartozó adósság visszafizetésére, amelyhez kapcsolódóan adósságcsökkentési
támogatásban nem részesül.
(5) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési
támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása
megfizetéséről.
Adósságkezelési tanácsadás
8.§ (1) Az adósságkezelési tanácsadás működését az önkormányzat a TSZSZI Családsegítő
Szolgálatának szervezésében biztosítja.
(2)Az adósságkezelési tanácsadás szakmai feladat ellátási feltétele adósságkezelői
tanfolyamot végzett személy alkalmazása. Ilyen személy hiányában az adósságkezelési
szolgáltatás legfeljebb egy évig működtethető abban az esetben, ha a tanácsadást végző
személy az adósságkezelési tanfolyamra időközben jelentkezett.
(3) Az adósságkezelési tanfolyamra történő jelentkezésről és elvégzésének feltételeiről a
szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium évente közleményt tesz közzé.
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(4) Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 53. §-ának (3)
bekezdésében foglalt feladatok ellátására.
(5) A képzés kötelező óraszáma 120 óra, ebből
a) 72 óra elméleti oktatás és
b) 48 óra gyakorlati oktatás.
(6) Az (3) bekezdés szerinti kötelező óraszám a középfokú – szociális asszisztens, szociális,
gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző – végzettséggel rendelkezők esetében 20 órás, elméleti
oktatást tartalmazó előkészítő modullal egészül ki.
(5) A tanácsadó a tanácsadás keretében:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonásra,
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (továbbiakban:
adósságkezelési megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és szükség
szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel
kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés
módosítását,és
f) adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok, valamint a teljesített
adósságtörlesztés összegét.
(6)

Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval.

Ennek során az adós köteles:
hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
b)
aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, és
c)
az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta legalább egy
alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.
a)

Adósságcsökkentési támogatás
9.§ (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés
körébe bevont adósság 75%-át, legmagasabb összege pedig a háromszázezer forintot, a 6. §
(5) bekezdése szerinti esetben a hatszázezer forintot.
Az adósságcsökkentési támogatás nyújtható - a 6. § (5) bekezdése kivételével - egy összegben,
vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.
Az adósságcsökkentési támogatást folyósítani az adósságkövetelés jogosultjának kell.
(2)
Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési
támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása
megfizetéséről.
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(3) Az adósságcsökkentési támogatást az önrész egy összegben történő megfizetése esetén
a hatósági szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül, az önrész részletekben
történő megfizetése esetén utólag, minden hónap 5-éig kell utalni.
(4)
Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget
vissza kell téríteni, ha a jogosult
a)
az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b)
az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
c)
az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három
hónapig nem tesz eleget,
d)
a szolgáltatás igénylése során, vagy a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat
közöl.
10.§ (1) A megállapított adósságcsökkentési támogatásnak a követelés jogosultja részére
történő folyósításáról a jegyző gondoskodik.
(2) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt a jegyző illetékességét érintően megváltozik vagy a jogosult
meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító
szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
11.§ E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
Balatonkenese, 2012. június 28.
Fodor Krisztina
jegyző megbízásából:

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2012. július 4. napján kifüggesztésre
került.
Balatonkenese, 2012. június 29.
Fodor Krisztina
jegyző megbízásából:

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető
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