Bonyhád Város Önkormányzat
27/2011. (XII. 1.) rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
13/2010. (XI. 12.) rendelet
módosításáról

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 26. §-ának, valamint az 55/C. § (4) bekezdésének a
felhatalmazása alapján a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
13/2010. (XI. 12.) rendeletét ( a továbbiakban: R. ) a következők szerint módosítja:

1.§

Az R. kiegészül az alábbi 14/A és 14/B §-okkal:
Adósságkezelési szolgáltatás
„ 14/A § (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a család vagy személy:
a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és
b) fennálló tartozása legalább hat havi vagy a közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták és
c) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250
%-át, valamint
d) ha a háztartásban egy személy lakik 65 nm,
ha a háztartásban két személy lakik 70 nm
ha a háztartásban három személy lakik 75 nm,
ha a háztartásban négy személy lakik 80 nm ( minden további személy után
plusz 5 nm ) lakásnagyságot és átlagos lakásfelszereltséget meg nem haladó
lakásban lakik,
feltéve, hogy vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok köre:
a) közüzemi díjtartozás ( vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz-és
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél,
háztömböknél, központi fűtési díjtartozás )
b) lakbérhátralék
(3) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont kezelendő adósságok együttes összegének felső
határa Nyolcszázezer forint.
(4) Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben nyújtandó, amennyiben az adós vállalja
az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének egy összegű befizetését a
követelés jogosultja felé. Az egyösszegű adósságcsökkentő támogatást a Pénzügyi Osztály
átutalja a követelés jogosultjának.

(5) Az adósságcsökkentési támogatás havi egyenlő részletekben – minden hónap 5. napjáig –
kerül átutalásra a követelés jogosultja felé az adósságkezelési szolgáltatás időtartam alatt,
amennyiben az adós adóssága részletekben történő megfizetésére vállal kötelezettséget a
követelés jogosultjával szemben.
(6) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értéke a helyi adóhatóság által kiállított adó- és
értékbizonyítvány alapján állapítható meg.
14/B § (1) Az Önkormányzat adósságkezelési tanácsadást működtet, a Gyermekjóléti
feladatokat is ellátó Családsegítő Központ ( a továbbiakban: CSK ) intézménye útján. A
tanácsadást a CSK adósságkezelési tanácsadója biztosítja.
(2) Az adósságkezelési tanácsadó:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását,
fizetési kapacitását és készségét, melynek alapján javaslatot tesz az
adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, és az adósság rendezésének
feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást köt (a továbbiakban:
adósságkezelési megállapodás )
c) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart, és
legalább havonta egy személyes találkozás útján, folyamatosan figyelemmel
kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
d) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó
döntés módosítását.
(3) Az adós köteles:
e) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni, a
tanácsadó által meghatározott időpontban, és tájékoztatni az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,
f) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
g) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában
h) az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a
hitelezővel szerződést kötni a tartozása megfizetéséről.

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem - az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon, év közben folyamatosan - a CSK-nál nyújtható be.

(5) Az adósságkezelési tanácsadó a kérelmet megvizsgálja, a javaslattételhez szükséges
eljárást lefolytatja, és a kérelmet a mellékleteivel, valamint javaslatával együtt megküldi a
Polgármesteri Hivatalhoz.

(6) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemről az Egészségügyi és Szociális Bizottság
dönt. A határozat egy példányát meg kell küldeni az adósságkezelési tanácsadónak.

2. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és 2012. július 1-én hatályát veszti.
A folyamatban lévő ügyekre – az adósságkezelési szolgáltatás lejártáig – jelen rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Bonyhád, 2011. …

Potápi Árpád János
polgármester

Kovács Péter
c. főjegyző
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