PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (I. 18.) rendelete
A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL
Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 55/C. § (3)
bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Pári Község közigazgatási területén élő állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező magyar, illetve Európai Unió tagországainak állampolgáraira.
2. §
Az Önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás keretében e rendelet 3. § (2) bekezdésében
meghatározott tartozások enyhítésére adósságkezelési szolgáltatást biztosít, az éves
költségvetési rendeletben meghatározott költségkeret mértékéig.
II.
Az adósságkezelési támogatási nyújtásának feltételei
3. §
(1) Adósságkezelési szolgáltatás nyújtható annak a családnak, személynek, aki az 1. számú
melléklet szerint meghatározott lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,
és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.
(2) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a személy, akinek az adóssága meghaladja
az ötvenezer forintot, és akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél
fennálló tartozása legalább hat havi feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül:
a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (tartályos gáz-,
áramszolgáltatás, víz- és csatorna-használati)
b) lakbérhátralék
(5) Az önkormányzat a feltételeknek megfelelő igényjogosultak közül előnyben részesíti:
a) azt a családot, ahol három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak,
b) a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülőt,

c) a munkanélküli személyt,
d) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személyt,
e) azt a személyt, akinek átmeneti vagy tartós nevelése – nagykorúvá válása miatt – a
kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül szűnt meg,
f) a 70 éven felüli egyedül élő személyt.
4. §
(1) A jogosult adósságkezelési tanácsadásban és vissza nem térítendő adósságcsökkentési
támogatásban részesül. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósság együttes
összegének 75%-a, de legfeljebb 250 ezer Ft. A támogatást egy összegben, illetve legfeljebb
18 havi részletben az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
(2) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési
támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni, és
folyósítani az adósságkövetelés jogosultjainak. Az adós ettől eltérően kérheti, hogy az
önkormányzat a támogatást, a lakhatás feltételeit leginkább veszélyeztető adósságtípushoz
nyújtsa.
III.
Adósságkezelési szolgáltatás
5. §
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az az adós, aki a rendelet 3. §-ában
meghatározott feltételeknek megfelel, a támogatás feltételeit meghatározó külön szerződést az
Önkormányzattal megköti és az abban foglaltakat teljesíti.
6. §
(1) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás címén nyújtott támogatásról, annak
részletes feltételeiről külön szerződésben állapodik meg az adóssal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmi elemei:
a) a támogatást nyújtó önkormányzat megnevezése
b) az adós megnevezése és adatai
c) az adósságkezelési támogatás körébe bevont tartozás pontos meghatározása jogcím és
összeg tekintetében
d) az önkormányzat által nyújtott adósságkezelési támogatás összegének és a felhasználás
céljának meghatározása
e) a támogatás nyújtásának módja és határideje
f) az adós részéről történő tudomásulvétele annak, hogy az Önkormányzat a támogatást a
szolgáltatónak utalja
g) a szerződésszegés következményei
(3) Az adósságkezelő javaslata alapján az adóssal kötött szerződés, az adós beleegyezésével
az adósságkezelés időtartama alatt legfeljebb egy alkalommal módosítható.

7. §
(1) Az adósságkezelési tanácsadás működését az Önkormányzat az 5.1.3-09/2-2010-0017
„Közösséget a jövőért” program keretén belül biztosítja.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban történő részvételről határozattal kell dönteni és erről
az adóst, az adósságkezelési tanácsadót és az érintett szolgáltatót is értesíteni kell.
(3) Az adós köteles
a) aktívan részt venni a döntés előkészítésében, hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok
és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, valamint
b) az adósságkezelési szolgálatában történő részvételről szóló határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül megállapodást kötni az adósságkezelési tanácsadóval, illetve a fizetési
kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerződést az adott szolgáltatóval, szolgáltatókkal,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és őt tájékoztatni
az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, valamint
d) az adósságtörlesztés fizetését a megadott határidőre teljesíteni és az adósságkezelési
szolgáltatás igénybevételét követően havonta rendszeresen eleget tenni a lakásfenntartással
kapcsolatos fizetési kötelezettségének is.
(4) Az adósságkezelési tanácsadó köteles
a) tájékoztatni az adóst az adósságkezelési szolgáltatás formáiról, feltételeiről, s átvenni az
adós erre irányuló kérelmét
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálni az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását és készségét, s ennek alapján javaslatot tenni az adósságkezelési szolgáltatásba
történő bevonására
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást kötni
d) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tartani és legalább
havonta egy személyes találkozás útján figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés
módosítását
f) nyolc munkanapon belül értesíteni a Polgármestert – az ok megjelölésével – ha az adós
részére az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval.
Az együttműködés során az adós köteles:
a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához
b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában
c) havonta rendszeresen a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
d) saját és családja bevételének és kiadásának alakulásáról köteles háztartási naplót vezetni.

8. §
Az adós szerződésszegése esetén adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb
olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást nyújtotta az
önkormányzat.

IV.
Eljárási szabályok
9. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a Regölyi Önkormányzati Hivatal Pári
Kirendeltségéhez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az e rendeletben előírt
igazolásokat.
(2) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére, a megfelelő határidő
alatt sem pótolja, kérelmét el kell utasítani.
(3) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja jövedelmi
viszonyáról igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására
nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.
(5) A havonta, rendszeresen mérhető jövedelmek igazolásáról irányadó időszak a kérelem
benyújtását megelőző teljes három hónap. A különböző forrásokból származó jövedelmeket
egybe kell számítani.
(6) Ha a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális
ellátást biztosító szervezetet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást a Sz. tv. 17. §-ában
meghatározottak szerint visszafizetni. A szándékosan jogosulatlanul igénybe vett ellátás
visszafizetése nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértési) felelősségre vonás alól.
(7) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét adó és értékbizonyítvány beszerzése útján kell
megállapítani.
(8) A kérelemhez csatolni kell továbbá az adós, illetve az adós családjában élők vagyoni
viszonyairól szóló nyilatkozatot; a fennálló tartozás jogcíméről és összegéről a
szolgáltató(k)tól kapott igazolást; az adós tulajdonában, vagy bármilyen jogcímen
használatában álló lakás alapterületéről és szobaszámáról szóló dokumentumot.
10. §
Az adósságkezelő a szerződés végrehajtása érdekében
a) az adós által vállaltak teljesítésének igazolását követően javaslatot tesz a jóváhagyott
támogatásnak a megállapodásban foglaltak szerinti átutalására, kifizetésére
b) adósonként nyilvántartja az adósságkezelés címén nyújtott szociális támogatások összegét
c) figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak végrehajtását
d) javaslatot tesz a megállapodások alapján esedékessé váló összegek beszedése érdekében
e) szerződésszegés esetén kezdeményezi a jelen rendeletben meghatározott intézkedések
megtételét.
11. §
(1) A kérelem elbírálására a Polgármester jogosult. A szerződést a polgármester írja alá.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás címén nyújtott szociális támogatások összegéről a
nyilvántartás vezetése, és az adósságkezelési szolgáltatás kapcsán biztosított állami támogatás
megigénylése az Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintézőjének feladata.

V.
Záró rendelkezések
14. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budainé Vajk Ildikó sk.
jegyző

Gere Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. január 18.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A rendelet hiteléül:

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. számú melléklet

Elismert lakásnagyság mértéke
Személyek száma
Egyedül élő
2 személy
3 személy
4 személy
5 személy
6 és annál több személy

Szobaszám

Alapterület (m2)

2
2
3
3,5
4
4,5

40 m2
50 m2
60 m2
70 m2
75 m2
80 m2,
+ személyenként 5-5 m2

Lakásminőség: komfort nélküli lakások esetén

