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a szociiilisan hitrinyos helyzetben lCvok adbssigterheinek enyhitCsCr01 

Budapest-Csepel &kormhyzata K6pviselo-testiilete a helyi iinkormhyzatokrbl szblb, 
tobbszor mbdisitott 1990. 6vi LXV. torvkny, a szociilis igazgatisrbl 6s szociihs 
ellitisokrbl szblb 1993. kv i  IIt. torvhy, valamint a szociilisan hitrhyos helyzetben 
l6vok adbssigterheinek enyhitCs6rol 6s lakhatisi koriilm6nyeinek javitisirbl ~ ~ 6 1 6  
modositott 9611998. (V.3.) Korm rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazis alapjh a 
kovetkezoket rendeli el. 

A rendelet cClja 

A rendelet c6lja az onbibijukon k i d  szociilisan hitrhyos helyzetbe keriilt szem6lyek 
lakhatissal kapcsolatos adbssigterheinek enyhitkse, 6s a folyamatos fizetksi kotelezettskg 
teljesitkskhez valb hozzisegites. 

A rendelet hatiilya 

A rendelet szemklyi hatilya kiterjed a Budapest-Csepel dnkormhyzata teriiletkn lakb 
illando bejelentett lakcimmel rendelkezo magyar illampolgirsigii szem6lyekre, akik egy 
6 ~ 6 1  hosszabb ideje kletvitelszeriien 

- onkormhyzat tulajdoniban kllb lakisban berlokknt vagy bkrlotirskht, 
- maghtulajdonu, tirsashizi szovetkezeti lakisban tulajdonoskht, haszonklvezeti 

j oggal vagy b6rlok6nt 
laknak, 
6s aki 2000. december 31.-kt megelozoen lakhatissal kapcsolatos kiadisaikat 
onbibijukon k i d  nem tudtik fizetni, 6s adbssiguk rendezese, valamint fizet6si 
kotelezetts6guk tovibbi telj esit6se Qdek6ben egyiittmiikodkst villalnak az 
onkormhyzattal 6s az iltala megbizott szervezetekkel. 



(1) Az adbssigkezel6si timogatis pilyizati formiban tort&&. A pilyizatokat a 
Csep eli Csalidsegito Szolgilat Adbssigkezel6si Lrodij h i 1  lehet b enytijtani 200 1. i p h  
1-to1 2002. januir 3 1-ig. A koinyezettanulminyok elkCszitCsCro1 a Csalidsegito Szolgilat 
gondoskodlk. 

(2)  A pilyizatokat a SzocGlis 6s EgCszsCgiigyi Bizottsig birilja el a szokisos 
bizottsigi iil6sek alkalmival. 

(3) A pilyizatok elbir616s6nak feltbtele, hogy a pilyizb egyiittmiikodjon az 
onkormhyzat int6zminyeivel adbssiga csokkent6se, valamint folyamatos fizet6si 
k6pess6ge javitisa 6rdekeben. 

E n n e k  6 rdekCben :  

a) a pily i z b  Timogatisi Megillapodist kosson a Csep eli Csalidsegito 
Szolgilattal, 

b) a pilyizat elbirilisihoz sziiks6ges alibbi igazolisokat csatolja: 
a lakas hasznalathval kapcsolatos jogviszonyat igazol6 dokumentum masolata, 
a tulajdonossal, a lakas kezelojkvel es a koziizerni szolgAltat6kkal szemben fennallo 
tartozisairol, illetve fizetesi kotelezettskei teljesitkserol szolo igazolasok, 
a lakasban egyutt lakok jovedelmCro1 es vagyoni helyzeterolsz610 igazolasok, 
nyilatkozat arrol, hogy az adossagcsokkentes celjab61 adatait az onkorminyzati 
intemknyek - az adatvkdelmi szabalyok figyelembev&elevel - felhasznalhatjak a 
kiilonbozo tamogathsi formak eleresehez, 

c) a palyizb a Timogatisi Megillapodis keretkben egyiittmiikod6st vallaljon az 
alibbiak szerint: 

munkanelMiskg esetkn a munkav6llalas elosegitkse erdekkben a felajhlott 
programokon reszt vesz, a felajhlott kozhasznu, kozcelu vagy egyeb 
munkalehetos6get elfogadja, 
a folyamatos fizetksi kotelezettskeinek megadott hathridoig eleget tesz, 
adossagkezelesi, illetve eletvezetesi tanacsadison, trhingen reszt vesz, 
egyuttmukodik fizetksi kbesskge maximalis javitasaban, indokolt esetben 
lakascsere programban. 

(4) A Timogatisi Megillapodisnak tartalmaznia kell: 

a) a p i lyizo 6s csaladtagjai szemilyi adatait, munkahelyi adatait, 
b) a timogatissal csokkentendo hitralkkok pontos felsorolis~t, 
c) az adbssigkezel6si program keretbben nytijtott onkorminyzati 6s egyeb 

timogatisok fajtajit 6s m6rt6k6tY 
d) a pilyizb iltal villalt iinr6sz m6rt6k6t 6s fizetCs6nek iiternezksit, 
e) kotelezetts6gvillal~st a folyb fizet6si kotelezettskgek teljesit6s6nek azonnali 

megkezdis6reY 



f) a megillapodistbl valb eltkrks hitrhyos kovetkezmknyeire valb 
figyelmeztetkst, sajit tulajdonu lakis esetkn a jelzilopjog bejegyzkskre jogosit6 
nyilatkozatot, onkormhnyzati lakis esetkn a lakisbkrleti jogviszony feltkteleinek 
megviltoztatisihoz valb beleegyezkst, 

g) az adbssig visszafjzetksknek iitemezkskt 6s hatiridejkt, 
h) lakashitel hitralkk eset6n iigyvkdi ellenjegyzkst, 
i) a szerzodo felek 6s tan* aliirisit. 

(5) A Timogatisi Megillapodist a pilyizb 6s Csalidsegito Szolgilat koti meg a 
pilyizat benylijtisit kovetoen. A megillapodis csak a Szocihlis 6s Egkszskgiigyi 
Bizottsig jbvihagyb hatirozatival vilik krvknyessk. 

(6) A Szociilis 6s Egkszskgiigyi Bizottsig hatirozata ellen a Kkpvisel6-testiilethez 
lehet fellebbezai. 

Folyamatos fuetCsi kotelezettsdgek teljesitdse 

(1) A Timogatasi Megillapodisban a pilyizb kotelezettskget villa1 arra, hogy 
folyamatos fizetksi kotelezetts6geinek a tovibbiakban eleget tesz. 

(2) A folyamatos fizetksi kotelezettskgek teljesitkskhez indokolt esetben 
lakisfenntartisi timogatis, lakhatasi segkly, itmeneti szocihlis segkly is nylijthato a 
szociilis ellitisokrbl ~ ~ 6 1 6  onkormhyzati rendeletben foglaltak s z e ~ t .  A Timogatisi 
Megillapodis elokkszitkse sorin a Csalidsegito Szolgilat kezdemknyezkskre a 
Polgirmester hivatalbbl inditott eljiris keretkben gondoskodik ezen kkrelmek 
elbirilisirbl, 6s dontkskrol a Csalidsegitii Szolgilatot is krtesiti. 

(1) Amennyben a pilyizo osszes kifizetetlen tartozisa az 500 ezer Ft-ot nem haladja 
meg, tartozisa meghatirozott rkszknek kifizetkskhez vissza nem t k ~ t e n d o  
adbssigenyhito timogatist kkrhet az &ikormhnyzatt61. 

(2) Az adbssigenyhito timogatis osszege nem haladhatja meg a fennallb adossig 70 
%-at, 6s egy Cvben nem lehet tobb mint 350 ezer Ft. 

(3) Az adbssigenyhito timogatis a pilyizat elbirilisit kovetoen, a Timogatisi 
Megillapodisban meghatirozott id6 (6-12 hbnap) elteltkvel folybsithatb a pilyizo 
tartozisa ellenkrtkkekknt a szolgaltatbnak, amennyiben ezen idoszak alatt a pilyizo az 
iltala villalt onrkszt befizette, lakhatisival kapcsolatos folyamatos fizetksi 
ko telezettskgeinek eleget tett, tovibbi a megillapodisban villalt egyiittmiikodksi 
kotelezettskgeit nem szegte meg. 

(4) Az adbssigenyhito timogatis m6rt6kkrolks folybsitashak idopontjirbl a pilyazat 
elbirilasakor a Szociilis 6s Egkszskgiigyi Bizottsig hatirozatban dont. 



(5) Az adosshgenyhito thmogatis 5rtutalasarol a Tfimogathsi MegSzllapodSzsban, 
valamint a Szociilis 6s Egkszskgiigyi Bizottshg hathozataban foglalt feltktelek teljesiilkse 
esetkn a Csaliidsegito Szolgalat igazolasa alapjh a Polghester gondoskodik. 

(6) Rendkiviili klethelyzet esetkn - Csaladsegito SzolgSzlat javaslathra - a Szociilis ks 
Egkszskgiigyi BizottsSzg a p61y6zat elbirdhsa s o r b  csokkentett mkrtkkii onrkszt is 
megillapithat az Ad6ssLgkezelksi Map terhkre, az Cinrksz mkrtkke azonban ebben az 
esetben sem lehet kevesebb, mint az adossigenyhito thogatas 15 %-a, 6s a tarnogatas 
mkrtkke egy kvben egy csalhd sz6mira nem haladhatja meg a (2) bekezdksben foglalt 
osszeget. 

(7) Az ad6sshgenyhito thmogatAssa1 az alabbi adossigfajtik egyenlithetok ki: 
a) koziizemi dijtartozhsok, 
b) koltskgh52tralkkok (lakbkr, kozos koltskg), 
c) hitelintkzettel kotott lakiscklii kolcsonszerzodksb61 fennillb tartozis. 

Amennyiben a piily6~6 osszes lakhatissal kapcsolatos adosshga egyiittesen az 500 ezer 
Ft-ot meghaladja, 30 % onr6sz beketkse esetkn legfeljebb 350 ezer Ft mkrtkkii 
ad6ssiigenyhito timogatisban rkszesiilhet, feltkve hogy az onrksz beketksknek, tovabba 
folyamatos fketksi kotelezettskgeinek legalhbb 12 hbnapon keresztiil maradkktalanul 
eleget tesz. Ebben az esetben a folyamatos ketksi kkpesskg teljesitkskhez toviibbi 
onkormhyzati tSzmogatSzs mindaddig nem nyhjthat6, amig adbss6gillomhya 5 00 ezer 
Ft a16 nem csokken. 

(1) Az adosshgenyhito tiimogatasban rkszesiilo pdyazo, amennyiben csaladi 
koriilmknyeiben lknyeges vSzltozSzs tortknt vagy jovedelmi helyzeteben jelentos csokkenks 
kovetkezett be, kkrheti a Thmogatisi Megillapodhs modosit52sAt, a mbdosithsi kkrelmet a 
Csaladsegito Szolghlat vklemknyezkskt kktietoen a Szociilis 6s Egkszskgiigyi Bizottsig 
biralja el. 

(2) Amennyiben a pilyBz6 az 521tala vhllalt kotelezettskgeinek eleget tett, 6s ujabb 
adbsshgot nem halmozott fel, megmaradb adbssagrkszkhez ismktelten palyhzhat 
timogathsra. 

(3) Amennyiben a piilyiizo ad6ssAgenyhito tLmogat6sban rkszesul, de annak 
foly6sitasSzt koveto 12 honapon beliil ismktelten nem tesz idoben eleget folyo fketksi 
kotelezettskgeinek, 

a) a megiillapodtis megszegkse a Tamogatisi megallapod6sban meghathrozott 
jogkovetkezmkny ekkel j hr, 

b) a palyaz6 iijabb ad6sshgenyhito tarnogatasban 3 kvig nem rkszesitheto. 



Az adbssigenyhito timogatisban r6szesiilok kor6t 6s a timogatis mCrt6kCt a Szociilis 6s 
Eg6szs6giigyi Bizottsig az alibbiak figyelembev6tel6vel illapitja meg: 
- szociilis riszorultsig mCrt6ke; 
- fizet6si kotelezetts6gek teljesit6s6re tett koribbi 6s jovoben vaalt  thyleges 

erofeszit6sek; 
- az onkormhyzati int6zmhyekkel valo egyiittmiikod6s; 
- a kQelem benyhjtishak idopontja; 
- az Adbssigkezel6si Alap kolts6gvet6si lehetoskgei, 
- rendkiviili 6lethelyzetek (pl. slilyos eg6szs6gkirosodis, tartbs betegskg, vhatlan 

halileset, hirom vagy tobb kiskoni gyermek, gyermek6t egyediil nevelo s d o  stb.) 

Jogosultsiigi feltitelek 

(1) Adbssigenyhito thogatisban az a szem6ly, illetve csalid rkszesiilhet, aki a 
szociilis ellitisokrol sz616 onkominyzati rendeletben meghatirozott vagyon, 
lakisnagysig valamint az ott elismert lakisfenntartisi kolts6gek vonatkozisiban 

a) a szociilis riszorultsig szempontjibb61 vagyonnal nem rendelkezik, 
b) a lakisfenntartisi thoga t i s  szempontjib61 elismert lakisnagysig mkrtkkkt 

meg nem haladb lakisban lakik, 6s egykb krtdkesitheto ingatlan-tulajdonnal nem 
rendelkezik, 

c) lakisfenntartishak indokolt kolts6gei meghaladjik a lakisban 6lok 
osszjovedelmknek 25 %-it. 
(2) Nem rkszesiilhet timogatisban az a pilyiz6, aki valbtlan adatot kozol 

piilyazatiban vagy lknyeges infomicibt eltitkol, tovibbi akin61 megillapithato, hogy a 
csalid kletvitele az igazolt jovedelemmel nincs arhyban. 

(3) Adossigenyhito thoga t i s  egy szem6ly r6szkre csak egy lakis vonatkozasaban 
Napithato meg. 

(4) Ugyanazon lakas vonatkozisiban adossigenyhito tamogatist csak egy szem6ly 
rCsz6re lehet megillapitani. 



(1) Ez a rendelet 2001. hprilis 1-6n l6p hathlyba. 

(2) A rendelet hathlybal6p6s6vel egyidejiileg a korhbbi, a szociilisan hhtrhyos 
helyzetben l6vok adosshgterheiuek enyhit6s6rol sz6lo modositott 2711 998. (IX.29.) Kt. 
s z h u  rendelet hatalyht veszti. 

Budapest, 200 1. mhrcius 20. 

Kihirdetve 2001. maircius 20-611. 




