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Budapest-Csepel ~nkormin~zata  KCpviselo-testiiletknek 
2912001. (XI. 6.) Kt. sz. rendelete 

a szociilisan hitrinyos helyzetben lCvok ad6ssigterheinek enyhitCsCr01 sz616 
812001. (111.20.) Kt. sz. rendelete 

m6dositisir61 

Budapest-Csepel ~ o r r n i m y z a t a  Kkpviselo-testdete a helyi onkomhyzatokro1szo16 
1990: LXV. torvkny 16. 8 (1) bekezdkskben biztositott jogkorkben eljirva a szociSllisan 
hitrinyos helyzetben lkvok ad6ssigterheinek enyhitkskrol szolb 8/2001. (III. 20.) Kt. sz. 
rendeletkt az alibbiak szerint mbdositja: 

Az R. 3. 8 (5) bekezdkse a kovetkezok szerint modosul: 

(5) A Timogatisi Megillapodast - az Egyiittmiikodksi Megillapodis aliirasit kkiieto 
3-6 honap midva - a pilyizo ks a Csalidsegito Szolgilat koti meg a pilyizat benykjtisit 
kovetoen. A megillapodis csak a Szociilis 6s Egkszskgiigyi Bizottsig hatarozatival egyiitt 
krvkny es. 

( 1) Az R 5. 8 (2)-(7) bekezdksei hely kbe az alibbi rendelkezksek lkpnek: 

(2) Az ad6ssigenyhito timogat6s osszege nem haladhatja meg a fennillo ad6ssag 
70 %-it 6s a timogatis itutalisa kvkben mkrtkke - az (1) bekezdksben szabilyozott 
esetben - legfeljebb 350 ezer Ft lehet. 

(3) Az onrCsz az az ad6s pilyaz6 iltal teljesitett pknzosszeg, amelyet a Thogatisi  
Megallapodis alihisit megelozoen (egyosszegben vagy rkszletekben), illetve kovetoen 
teljesit(ett) a jogosult Szolgdtato rkszkre. 

Mkrtkke: a fennallo osszes ad6ssig 30 %-a. 

(4) Az onrksz rkszletekben tortkno teljesitkse esetkn a bizottsig - az egykb feltktelek 
fennillta esetkn - megillapithatja a timogatiist, azonban a Timogatisi Megillapodis 
aliirisira 6s a bizottsig iltal megitklt timogatis itutalisira csak az onrksz maradkktalan 
teljesitkskt kovetoen keridhet sor. 

(5) Az iinrksz teljesitkskrolszo16 igazolist a CsalLdsegit6 Szolgilat rkszQe kell itadni. 

(6) Az adossigenyhito tiimogatis a pilyizat elbirilisit khetoen, az Egyiittmiikodesi 
Megillapodis aliirisitol szmtot t  3-6 h6nap elteltkvel - a (4)-(5) bekezdksben foglaltak 
figyelembevktelevel - foly6sithat6 a palyiz6 tartozasa ellenkrtkkekent a szolgiltatonak, 
amennyiben ezen idoszak alatt a pilyizo az iltala villalt onrkszt bekette, lakhatisaval 
kapcsolatos folyamatos ketksi ktitelezettskgeinek eleget tett, tovibbi az adossigkezelkssel 
osszefiggksben villalt kotelezettskgeit nem szegte meg. 



(7) Az adossigenyhito timogatis mert6kQol es folybsitashak - esetlegesen az onresz 
teljesitkse felt6telkhez kotott - idopontjirol, hatiridejkrol a pilyazat elbiralasakor a Szocialis 
6s Eg6szs6giigyi Bizottsig hatirozatban dont. 

(2) Az R. 5. 5 (5) bekezd6s szimozisa (8)-as bekezdisre m6dosul: 

(8) Az adossigenyhito timogatis atutalishrol a Thogatisi  Megillapodisban, valamint 
a Szociilis es Egkszs6giigyi Bizottsig hatirozatiban foglalt feltktelek teljesiilise esetkn - a 
Csalidsegito Szolgilat igazolisa alapjin - a Polgirmester gondoskodik. 

(3) Az R. 5. 5 (6) bekezd6s szimozisa (9)-es bekezd6sre viltozik, Cs az alibbiak szerint 
mo dosul: 

(9) Rendkiviili Blethelyzet esetkn - indokolt esetben, a Csalidsegito Szolgalat javaslatira 
- a Szociilis 6s Eg6szsCgiigyi Bizottsig a pilyizat elbirilisa s o r h  a (3) bekezdestol 
eltkroen, mCltinyossigbo1 csokkentett m6rtCkii iinrCszt is jovihagyhat, azonban a 
tamogatis m6rtCke ebben az esetben sem haladhatja meg a (2) bekezdksben foglalt osszeget 
egy csalid szimira. 

(4) Az R. 5. 5 (7) bekezdks szimozisa (10)-es bekezdksre mbdosul: 

(10) Az adossigenyhito timogatissal az alibbi adossigfajtik egyenlithetok ki: 
a) koziizemi dijtartozisok, 
b) kolts6ghitraltkok (lakbkr, kozos koltskg), 
c) hitelint6zettel kotott lakisc6lu kolcsonszerz6d6sbol fennallb tarto&. 

Az R 6. tj uj (1)-(2) bekezdissel egbsziil ki: 

(1) Amennyiben a palyizo osszes lakhatissal kapcsolatos adbssiga egyiittesen az 500 
ezer Ft-ot meghaladja, 30 % iinr6sz befizetise esetCn legfeljebb 450 ezer Ft m6rt6kii 
adossagenyhito timogatasban r6szedhet, felteve, hogy az onresz befizetCs&nek, tovibbi 
folyamatos fizetisi kotelezetts6geinek legalibb 6 honapon keresztiil maradCktalanu1 eleget 
tett. 

(2) Rendkiviili Blethelyzet eset6n - indokolt esetben, a Csalidsegito Szolgilat javaslatira 
- az (1) bekezdestol elteroen, mCltQnyossigbb1 legfeljebb 15 %-ig csokkentett mkrtkkii 
iinr6sz teljesitks8t is jovihagyhatja a pilyizat elbirilisa soran a Szociilis Cs Eg6szsCgiigyi 
Bizottsig. 



ZBr6 rendelkezdsek 

E rendelet a kihirdetese napjhn 16p hatdyba. 

polgarmester 1 

Z B r a d d k :  

Kihirdetve: 2001. november 6-in. 



CSEPELI C S A L ~ D S E G ~ T ~  S Z O L G ~ A T  
1211 Budapest, Kiss Jinos altb. u. 54. 

Telefoalfax: 276-8332 

Tiirgy: Egyiittmukodksi megallapodas 
megkotkse az ad6ssagkezelksi 
program ban tortkno rkszvktelhez 

MellCMet: 'ADATLAP 

mely  lk t re jo t t  egyrkszro l :  

- a Csepeli Csalidsegito Szolgilat (tovibbiakban: Szolgilat), 

masr kszrol:  

- nev: ............................................................................ sziiletett: .......................................... 

............................................. an. : ............................................. dlandblideiglenes lakcim:* 

..................................................... (tovibbiakban: ugyf6l) 

kozott, a mai napon, az alibbi feltktelekkel: 

1) Az egyiittmiilcodbs cklja az onhibijukon k i d  szociihan hitrhyos helyzetbe kerult 
szemklyek lakhatassal kapcsolatos adbssigterheinek enyhitkse, 6s a folyamatos fizetesi 
kotelezettsbg teljesiteskhez va16 hozzisegites. 

2) Az ugyfCl tovibbi adatai 

annak az ingatlannak a cime, amelyre nkzve az adbssigkezelesi programban tortho 

rkszvbtelhez ezen megillapodist koti: ............................................................................... 

mibta 61 kletvitelszeriien ebben az ingatlanban: ................................................................. 

milyen jogcimen: ............................................................................................................. 

a hiztartisbanflakisban egyiitt klok szima (iigyfkllel egyiitt): ..................................... ..f 

3) Az 1.) pontban riigzitett cC1 CrdekCben az ugyfCl 

- a Szolgilat kepviselojkvel egyiittmiikodik 
- a csal~dgondoz~val egyeztetett idopontokban megjelenik,' a kozosen kialakitott kereteket 

tiszteletben tartja 



- hat honapon i t  hiztartisi naplot vezet kiadisairol 
- tudom6d veszi, hogy a csaladgondozo kornyezettanulmhy kCszit6se cCljhb61 

otthoniban (2. pont) felkeresi 
- a sziiksiges iratokat, okmhyokat beszerzi 6s azok masolatat a csaladgondozb 

rendelkez6s6re bocsatj a 
- az ujabb hhtralik keletkezis6t, illetve az ezzel kapcsolatos problCm6kat jelzi 

kap csolattartbjhak 
- munkanilkulis6g esetin a munkav6llalis elosegitise Crdek6ben a felajdott programokon 

r6szt vesz, a felajdott kozhasznu, kozcilu vagy egyib munkalehetos6get elfogadja 
- a folyamatos fizet6si kotelezettsigeinek a megadott hatiridoig eleget tesz 
- csaladgondozbi javaslat alapjh adbssigkezelCsi, illetve 6letvezet6si tanicsadason, 

triningen vesz r6szt 
- egyiittmiikodik fizetisi kipessige maximilis javitisaban, indokolt esetben lakiscsere 

programban 
- hozzajirul, hogy a kirelm6re indul6 eljirisban - a szemilyes adatok v6delmirol i s  a 

koz6rdekii adatok nyilvhossig6r61 szolo 1992: LXIII. torviny 3. §-a alapjh - adatait 
kezeljik, illetve felhasmiljik a kiilonboz6 tamogatisi formik elirisihez. 

4) Az 1.) pontban rogzitett cC1 CrdekCben a Szolgilat 

- tajekoztatja az iigyfelet az adbss6gkezelCsi lehetos6gekrol, 6s az eloirt felt6telek teljesit6se 
esetin tamogatja - 3 - 6 hbnap elteltkvel - az ugyfil adossagkezel6si palyazatit 

- sziiksig eseten igazolist ad ki a programban valo r6szv6telrol 
- minden javaslatarbl, dontCs6rol felvili~gositja az iigyfelet 
- munkajat a vonatkozb jogszab6lyok i s  a Szociah Munkisok Etikai Kodexinek 

megfeleloen v6gzi. 

5) Az ugyf6l tovabbi k6relme ujabb egyiittmiikod6si megallapodas alairasit iginyli. 

6) ~ g y f 6 l  tudomAd veszi, hogy amennyiben jelen egyiittmiikodbsi megallapodasban rogzitett 
kotelezetts6geinek nem tesz eleget, az adbssigkezel6si timogatas irhti  k6relm6t a Szolgilat 
nem javasolja tamogathsra. 

7) Felek az egyiittmiikodisi megdlapodtist kozosen elolvastak, irtelmeztkk, 6s mint 
akaratukkal mindenben megegyezot, jovihagyolag 6s sajht keziileg irjak ali. 

8) Jelen megallapodis 3 eredeti p6ldhyban kksziilt, abbol egy az iigyfelet, kit p6ldhy a 
Szolgalatot illeti. 

Budapest, .................................................................. 

Alairasornmal igazolom, hogy jelen megallapodis 
egy eredeti p6ldhyat Atvettem. 

........................................... 
Szolgila t 



Benydjtandd: Csepeli Csaladsegito Szolgalat 121 1 Budapest, Kiss Janos altb. u. 54. 
Iktat6szim: 

I. Pilyiiz6 adatai: 

Ndv: ............................................................................ 

Sziiletdsi ido: ............................................................................ 

Anyja neve: ............................................................................ 
* * 

hland6/ideiglenes lakch:  ............................................................................ 

Tart6zkodisi hely: ............................................................................ 

Munkahely neve, c h e :  ............................................................................ 

A csalaid osszjovedelme: ............................................................................ 

A hiztartisban/lakaisban egyiitt Clok szima (pilyiz6val egyiitt): .............................. fa 

Egy fore jut6 havi jovedelem: ..................................................................................... Ft 

11. Haitraldkok: 

** * a palyazat kotelezoen csatolando rnellikletei: Egyiittrniikodbsi Megallapodcis b a V. pont szerintiek 
a rnegfelelo bekeretezendo 
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Villalt onrdsz mdrtdke: .............................................................. Ft 

BefizetCsi hatrirideje: ...................................................................... 

V. A prilyrizathoz csatolni kell: 

- a lakis hasznilatival kapcsolatos jogviszony - 3 h6napnil nem r6gebbi - igazolisAnak misolatit 
- a tulajdonossal, a lakis kezelojivel 6s a koziizemi szolgiltatokkal szemben fennillo 

tartozisokr6l, illetve fizet6si kotelezettskgek teljesitis6rol szolo 15 napnil nem r6gebbi 
igazolisokat 

- a lakisban egyiitt lakok jovedelmQol6s vagyoni helyzet6rol sz616 igazolisokat. 

VI. A prilyriz6 indoklrisa, megjegyzksei: 



VII. Nyilatkozatok: 

a) Hozzajarulok, hogy a kerelmemre indulo eljarasban - a szemelyes adatok vedelmerol 8s a 
kozQdeE adatok nyilvanossagarol szolo 1992: LXIII. torvkny 3. §-a alapjh - adataimat 
kezeljkk, illetve jogszabalyban rogzitett modon felhasznaljak. 

b) Biintetojogi feleloss6gem tudatiban kijelentem, hogy 
- a yalyazatban leirtak a valosagnak megfelelnek 
- a palyazatban feltiintetett adatok, tknyek, koriilmknyek megv6ltozasa1-61 soron k i d  koteles 

vagyok ertesiteni a Csepeli Csalidsegito Szolgilatot. 

c) Tudomasul veszem, hogy amennyiben valotlan adatot kozliik, illetoleg az eddig 6s e 
yalyazatban vallalt kotelezettskgeimnek nem teszek eleget, az adossLgkezelCsi tamogatasra 
nem leszek jogosult, illetve - onkomhyzati bkrlakas esetkben - lakisbkrleti jogviszonyom 
feltktelei megviltoztatisAt a vagyonkezelo szervezet kezdemknyezheti. 

.................................................... Budapest, ............................................ 
p 8 1 y i z 6  

1) Egyiittmiikodksi Megallapodas aliirishak idopontja: ........................................... 

2) Valtozisok rogzitese az egyiittmukodksi megillapodis 6s az adatlap felvdtelkhez kkest, illetve a 
Csalhdsegito Szolgalat mepjegyzesei: 

3) A palyazatban foglalt adatokat ellenoriztem, a csatolt igazolisok meglktkt 
igazolomlnem igazolom.* 

4) A phlyazatot adossigkezelksi tamogatas megillapitisara javaslom/nem javaslom.' 

Budapest, ................................................ P H ................................. 
Csepeli  Csalidsegito" Szolg i la t  

* a megfelelo bekeretesendo 
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................................................................................. 1) Szolgiltatb (hosszh b6lyegzo) nevQen 
. I  I ...................................................................................................... ( e a r o  iigyint6zo neve) 

i g a z o l o m  
bogy 

.......................................................................................................................... 1) Ad6s neve: 

fogy asztbi, illetve iigyf6lazonosit6: ...................................................................................... 

szolg~tatisilfogyasztasi hely: .............................................................................................. 

sz. alatti lakos 

................................................................................................................ jogcimen fennill6 

................................................. ........................................... Ft toketartozist 6s Ft kamatot, 

osszesen .................................. Ft, azaz .............................................................................. 

......................................................................... forint tartozist torlesztett javunkra ...- h16n. 

2) Szimlavezeto p6nzint6zeti.in.k neve, cime: ............................................................................ 

.................................................................................................................. Szimlaszimunk: 

3) Kijelentem, hogy ados 1) pontban foglalt teljesit6s6t ellenoriztem, 6s jogosult vagyok jelen 

igazolis kiillitisira. 

Budapest, .............................................. 

*Adds rLszLre hhrom eredeti pLlddnyban kiallitando 
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Budapest, ....................................... 

* Nem minosiil vagyonnak az az ingatlan, amelyben phlyhzb b csalridja lakik. 
Vagyon: az az ingatlan, jarmii, gkpi meghajtasu termelo- ks munkaeszkoz, kkszpknz, takarkkbetkt, ertkkpapir, 
tovcibba vagyoni drtkkii jog, amelynek: 
- kiilon-kiilon szamitott forgalmi drtdke, illetoleg osszege az oregsdgi nyugdij mindenkon legkisebb 

osszegbnek a hilszszorosat, vagy 
- egyiittes forgalmi ertkke az oregsbgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegdnek az otvenszeresdt 
meghala@a. 
Az oregsdgi nyugdij legkisebb osszege 2001-ben: 18.31 0.-Ftho 

Becsiilt forgalmi CrtCke SzerzCs eve Vagyon megnevez6se Tulajdonos 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

JEGYZOKONYVI KIVONAT 

Budapest-Csepel Onkormhnyzata Szociilis Cs EgCszsCgiigyi Bizottsiga ............. -an/in, a 
Polghesteri  Hivatal KistanicstermCben (Budapest XXI., Szent Imre tQ 10.) megtartott 
idCsCnek jegyzokonyvCbo1. 

Napiren d ........ pon tja: 
Ad6ssctgkezelisi ta'mogatctsra benyijtott pctlyctzatok elbirctlctsa 

............... 1.. ............ (.. .......... ..) SZEB hatairozat 

Budapest-Csepel &kormanyzata Szociilis 6s EgCszsCgiigyi Bizottsaga - a szoci6lisan 
hatranyos helyzetben lCvok adbssagterheinek enyhitCsQo1 szblb - mbdositott - 812001. (lII.20.) 
Kt. sz. rendelet 3. § (2) bekezdCsCben biztositott jogkorbben eljirva - az ad6ssagkezelCsi 
tiimogathsra ben@jtott piilyhzatokat elbirblta, Cs az alabbi pilyiizbk rCszCre illapitott meg 
vissza nem tk~itendii timogathst az AdbssiigkezelCsi Alap terhCre: 

A bizottsag felkCri az elnokijt, hogy a dijntCsr01 a pilyazbkat Cs a Csepeli CsalLdsegito 
Szolgalatot Crtesitse. 

Felelos: ..................................... 
Hatairido: ..................................... 

............... igen 

............... nem 
tart6zkod;is ............... 

e l f o g a d v a  
k. m. f. 

Benko Viktornh 
elnok 



Ikta t6szim: 

gvw 
(Cim) 

Tisztelt ~gfe l i ink!  

Budapest-Csepel &kominyzata Szocidis 6s EgCszsCgiigyi Bizottsaga ............. I .............. 

(........... ) SZEB sz. hatarozata alapjan Crtesitem, hogy az & rCsz6re .............................. Ft 

osszegii, vissza nem tkitendo adossagenyhito thmogatist Allapitott meg a bizottsig (, e&ttal a 

csokkentett m6rtkkii onr6sz meg6izetCsCt .................................................. Ft-ban hagyta jova.) 

A Thmogatisi Megallapodas alhirisiira a Csepeli Csaladsegito Szolgalat Ad6ssagkezelCsi 

Irodijiban ............................................ -6nlCn .......... orakor keriil sor. A megallapodas 

aliirasahoz az alabbi dokumentumokat hozza magival: 

- szemClyi igazolviny 

- ............................... 

Amennyiben a fenti idopont nem megfelelo, kCrem, hogy azt rkszemre mink1 hamarabb jelezni 
sziveskedjCk. 

(A Tamogatasi Megidapodas aliirish-a Cs a bizottsig altal megitklt thmogatas AtutalLsira az 
onrCsz maradkktalan teljesit6sCt kovetoen keriilhet sor. Az onr6sz teljesitCs6rol szolo igazolist 
Szolgalatunk rCszCre kell-Atadni.) 

T i s z t e l e t t e l :  

Budapest, ...................................... P H  ................................................ 
csalaidgondoz6 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel &komhyzata Szociilis 6s Eg6szs6giigyi Bizottsiga ....................... -h/6n, 
a Polgirmesteri Hivatal Kistanacstem6ben (Budapest XXI., Szent h e  t6r 10.) megtaitott 
d6s6nek jegyzokonyv6bol. 

Napiren d ........ pon tja: 
Addssdgkezelt!si tdmogatdsra benyGjtott pdlydzatok elbirdldsa 

........... ............ ............... I... (. .) SZEB hatairozat 

1) Budapest-Csepel &korminyzata Szociilis 6s Eghszskgiigyi Bizottsiga - a szociihan 
hitrhny os helyzetben 16vok adossigterheinek enyhites6rol szolo - modositott - 81200 1. 
(III.20.) Kt. sz. rendelet 3. 8 (2) bekezd6s6ben biztositott jogkiirkben eljirva - 
................................................. (n6v). ...................................................................... (lakcim) 
adbssagkezel6si timogatasra benylijtott phlyizztit e 1 u t a s i t o t t a , mert 

2) A bizottsig felkiri az elnokot, hogy a dontksrol a pilyizot 6s a Csepeli Csalidsegito 
Szolgilatot Crtesitse. 

Felelos: ..................................... 
Hatairido: ..................................... 

............... igen 

............... nem 
tart6zkodais ............... 

e l f o g a d v a  

Be& ViktornC 
elnok 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Tsirgy: Adbssagkezelksi tarnogatas 
iranti palyazat elutasitasa 

Budapest-Csepel &komhyza ta  Szocialis Cs EgCszskgiigyi Bizottsaga 

sz. alatti lakos ad6ssigkezelCsi thmogatisra benylijtott palyizatht .......... I.. ........ .(. ........ .) SZEB 

sz. hatirozathval elutasitotta.  

A hatarozat ellen a k6zhezv6teltol szhmitott 15 napon belul Budapest-Csepel h k o m h y z a t a  
K6pviselo-testiiletkhez cimzett, de a Polgimesteri Hivatal ~gyf6lszol~alatin 2 p6ldhyban 
benylijtott, illetekmentes fellebbez6st terjeszthet elo. 

........................................... Budapest, 

Benko" Viktorni 
e l n o k  

A hatirozatrbl krtesiil: 
- iigyfel 
- Csepeli Csalhdsegito Szolgalat vezet6je (121 1 Budapest, KISS Jhos altb. u. 54.) 
- Irattar (He1 yben) 



Tiirgy: Tamogatasi megallapodas alairasa a 
vissza nem tkritendo tarnogatcis 
megallapitasarol 

MellCk1et:Bzzottsagi diintks hiteles 
jegyzokonpi kivonata 

me& lbtrejott egyrdszriil: 

- a Csepeli Csala'dsegitSSzolga'lat (tovhbbiakban: Szolgalat), 

- niv: 

- sziibtett: 

- anyja neve: 

- a'llandd/ideiglenes lakcim: * 

- munkahely neve b ~ [ m e :  

(tovhbbiakban: ~gyfkl )  

kozott, a mai napon, az alhbbi feltktelekkel: 

2) A thmogathsi megillapodis - az onhibhjukon kiviil szociilisan hitrhyos helyzetbe keriilt szemklyek 
lakhathssal kapcsolatos adossigterheinek enyhitkse, 6s a folyamatos ketksi kotelezettskg teljesitkskhez 
va16 hozzasegitks Qdekkben, az iigyfel ad6sshgkezel8si programban tortbo rkszvktele alapjh - rogziti a 
felek jogait es kotelezettskgeit. 



Az iigyfdl nyilatkozatai, vallalt kotelezettsdgei 

3) Az ingatlan cime, amelyre n6zve adossagkezelU timogatist illapitott meg a Szociilis 6s Egbszsbgiigyi 

.............................................................................................................. Bizottsig: 

.......................................................... 4) A 3.) pont s'zerint ingatlan onkomhyzati b6rlakas-e:. 

5) Hasmilatlottlakis jogcime: ........................................................................................ 

6) Amennyiben az 5.) pont szerinti hasznilatlottlakis jogcime nem bMo, kizirolagos tulajdonosa-e a 3.) 

y ont szerint ingatlannak: ............................................................................................ 

7) A 3.) pont szerinti ingatlanra van-e bejegyzett haszon6lvezeti jog: ............................................ 

4) Hgtraldkok: 

9) Az h f 6 l  a jogosult Szolgaltato iltal kiillitott hiteles igazolist ad i t  a Csalidsegitii Szolgalat r6szCre az 
iinr6sz befizetCs6nek teljesit6s6rol. 

10)Az k f 6 1  kotelezettskget villa1 arra, hogy folyamatos fizetksi kotelezetts6geinek eleget tesz a r6sz6re 
megillapitott timogatis itutalisit kovetoen is, 6s tudomisul veszi, hogy az err01 szolo igazolisokat a 
timogatis folyositasat koveto 1 Cvig a Szolgalat az iltala meghatirozott modon ellenorizheti. 

1 l)Villalja, hogy a teljes adossagkezelesi program Cs a Timogatisi MegAllapodis eloirisai szerint teljesiti 
kotelezettsegeit. 



l2)Az ~ g y f i l  kotelezettskget villa1 tovibbi arra is, hogy adataiban, a jogosultsig feltiteleit i k t o  tinyek, 
koriihknyek megviltozhsir61 soron kiviil krtesiti a Csalidsegito Szolgilatot. 

13)Csalidtagok szemClyi adatai: 

A Szolgalat kiitelezettskgei 

Nhv 

I 

14)A Szolgilat - az ugyfil 8.) - 10.) pontban vallalt kotelezettsigei teljesitkse esetkn - iigyfelet 

.............................. Ft, azaz ......................................................................... forint vissza nem 

tCritendo timogathsban rbszesiti, melyet a 8.) pontban rogzitett tartozasok csiikkentisekint az alhbbi 

rkszletezksben utaltat i t  a jogosult Szolghltat6knak, jelen Tamogatisi Megillapodas alairasat koveto 30 

nap on b eliil: 

Rokonsrigi fok Munkahely/Iskola 

Szolghltatd neve Szolghltatd szkilavezetii 
p&zbt&zet6ek neve, time 

Atutalis hatirideje Szimlasz6ma h ta land i  
osszeg 



Egyhb szabalyok 

15)Egykb rendszeres pklzbeli ellitis az onkominyzat rkszkrol: 

16)~gyfkl tudomisul veszi, hogy amemyiben nem a teljes adossigkezelksi program, 6s e megallapodis 
eloirasai szerint teljesiti kotelezettskgkt, a megillapitott timogatist a Szociilk 6s Egkszskgiigyi Bizottsig 
visszavonhatja, 6s az iigyfkl a javira megillapitott timogatist a Polgiri Torvknykonyv szerinti 
mindenkori kamattal megemelt mkrtkkben egyosszegben visszafizetni koteles, az err01 szolo felszolitis 
kkzhezvktelkt koveto 30 napon beld. 

17)Amemyiben a 16. ) pontban meghatirozott ido eredmknyteleniil telik el, 
, 

- onkominyzati bkrlakis bkrloje eseten a berlo tudomisul veszi, hogy lakasberleti jogviszonya 
feltkteleinek megviltoztatisit a vagyonkezelo szervezet kezdemknyezheti 

- sajit tulajdonu ingatlan esetkn a tulajdonos kiilon jognyilatkozat n6lki.d hozzijiirul ahhoz, hogy 
tulajdonrksze terhere jelzilogjogot jegyeztethet be az onkominyzat az iigyfkl javira megillapitott 
timogatas mkrtkkkben, amak erejeig. 

18)Ha 6gyfkl a rkszere megillapitott tiimogatis folyositbiit k6vet6 12 honapon belid ismetelten nem tesz 
idoben eleget folyb fizetesi kotelezettskgeinek, ujabb adossagenyhito timogatisban 3 6vig nem 
reszesitheto. 

19)Fe~Allo lakishitel-hitralkkra n*jtott timogatis esetdn j elen megillapodis 6rvenyessCgehez iigyvedi 
ellenjegyzks sziikskges. 
Jelen megiillapodaishoz sziiksdgeslnem sziiksdges.* 



Zaro rendelkezesek 

20)Felek a Tlmogatasi Megillapodast kozosen elolvast&, 6rtelmezt6k 6s mint akaratukkal mindenben 
megegyezot jbvhhagyblag 6s sajat keziileg hjik alh. 

21)Jelen megallapodis 3 eredeti p6ldhyban k6sziilt, abbbl egy az iigyfelet, k6t peldhy a Szolg8latot illeti. 

Budapest, ............................................. 

Alairasommal igazolom, hogy jelen 
megallapodas egy eredeti p6ldhyht 

avett em. 

............................................ ...................................................... 
ugYfdl P H  Csepeli Csalaidsegito Szolgailat 

~Elottiink, mint tan& elott: 

I. Ndv: ................................................ It. Ndv: .............................................. 

............................................. Lakch: ................................................ Lakcim: 

............................................. Szig.sz.: ................................................ Szig.sz.: 

A16irais: ................................................ Aliiirais: .............................................. 



Cim: 

Tisztelt ~gyfelunk! 
-. 

1) ............................................. ..................... Wkn Szolgalatunkkal Tamogatasi Megallapodast ktjtott, 
melyben vhllalta, hogy a teljes adoss~gkezelesi program Cs a Tamogathsi Megallapodas eloirasai 
szerint teljesiti kotelezettskgeit (1 1. pont). 

2) & a vhllalt kotelezettskgeinek az alabbiak szerint nem tett eleget: 

3) A kotelezettskgek nem teljesitbe a megallapitott thmogaths visszavonbat b visszafizetes6t vonja 
maga utan. 

4) Ezert a megallapodis 16.) pontja alapjh felszolitom, hogy Budapest-Csepel hkormhyzata javhra 

(szdrnlaszdm: ............................................................ szdmlavezeto pbn teze t  neve, cime: 
, \ 

........................................................................................ ) ................................... Ft-ot, azaz 

......................... ....................................................................... forintot + Ft kamatot, azaz 

osszesen: ............................................. Ft-ot egyosszegben fizessen meg jelen felsz6Litis 

k6zhezvCtelCt kiivetB 30 napon beliil a mellCkelt kCszpCnzdtutaldsi megbizison, vagy 

dtutalissal. 

5)  A 4.) pont szerintiek teljesit8sknek hiteles igazolasat a Csaladsegito Szolgalat munkatarshal 
haladektalanul be kell mutatni, alu ennek rnegtortkntkt feljegyzi az iigyiratra. 

Ha a felszolitassal kapcsolatban bzrev&ele, kerdbe van, keressen meg bennmet. 

.................................................... Budapest, 

Tisztelettel: 

............................................................. 
P H  Csepeli CsalidsegitB Szolgrilat 



CSEPELI C S A L ~ S E G ~  TO 

1211 Budapest, Kiss Jainos altb. u. 54. 

Telefonlfax: 276-8332 

Tirgy: Igazolh kicillitha a Tcimogathi 
Megcillapodh 14.) pontjciban foglaltak 
teljesitbir6l - Erelem a kzjizetbsek 
engedilyezisire 

MellCklet: bizottscigi dontis jegyzoktinyvi kwonata 

- T6th Mihrily ur 
p o l g a r m e s t e r  

121 1 Budapest 
Szent Imre ter 10. 

Tisztelt Polgirmester ~ r !  

Az adossagkezel6si programban torteno reszvetel alapjhn - a Szociilk 6s Egeszsegiigyi 
Bizottsag jovihagyo donteskt kovetoen - a mellekletben felsorolt szemelyek alhirtik a 
Thogatisi Megillapodhst. 

A megillapodis 8.) - 10.) pontjaiban foglalt kotelezettsdgek teljesitdsdt i g a z o 1 o m, 
ezdrt a 14.) pont alapjin az iigyfelek vissza nem tdritendo timogatisra jogosultak. 

Kirem, hogy a mellkkletben csatolt tkteles lista szerinti thogatasok egyosszegii kifizetCs6t az 
Adossagkezelesi Map terhkre engedklyezni sziveskedjik a jogosult szolghltatok rCszQe. 

Budapest, ................................................ 

T i s z t e l e t t e l .  

.............................................. 
P H  GibornC Aczdl &yes 

intezmenyvezeto 





Atutalisi hatirido: ......................................... 

........................................................ Budapest, GibornC Aczil Agnes 
intkzmknyvezeto 



Budapest-Csepel ~nkorman~zata IXI 1211 B ~ . ,  SZent lmre t* lo. 

POLGARMESTER 
IXI 1751 Bp., Pf. 85. 
S 276-395 1 
Fax: 276-7660 

V 
Internet: www.csepe1.h~ 
E-mail: toth_m@elender.hu 

Ugyiratsziim: HivatkoAi 
sdim:  

~gyintBzo: Targy : adbssri.genyhit6 trimogatds 
kifzetbinek engediljezbe 

MelMklet: bizoftshgi dontb jegyzcjkonyvi 
kivonata 
tdeles lista 

Halmos IstvinnC 
a g a z a t v e z e t o  

Tisztelt &azatvezet~ Asszony! 

A szociilisan hitrbyos helyzetben livok adossigterheinek enyhitisirol sz616 - m6dositott - 
812001. (III.20.) Kt. sz. rendelet 5. 5 (8 )  bekezdise alapjh a mellekletben csatolt titeles lista 
szerinti timogatisok egyosszegii MzetCsit - a jogosult szolgiltatok rCszire - engede'lyezem 
az Ad6ssagkezelisi Alap terhere. 

Az itutalis hatirideje: ............................. 

Budapest, ................................... 

T 6 t h  M i h i l y  
polgarmester 

101 1 ~ 0 . ~ 0 ~  Valaszaban kerjiik sziveske&k 
iigyiratszamun kra 
hivatkomi. 




