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Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2003. (11.25.) Kt. sz. rendelete

az adósságkezelési szolgáltatás és az otthonmegőrző támogatás
megállapításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990:
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993: III. törvény 1. § (2) bekezdésében és a 26. §-ban biztosított
jogkörében eljárva, ugyanezen törvény 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 9. §-a, 10. §
(l)-(2) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 16. §-a, 17. § (l)-(3), valamint (8) bekezdése, 18. § -
19. §-a, 21. § - 24. §-a, 32. § (1) és (3) bekezdései, 38. § - 39. §-a, és 55. § - 55/C. §-ai
alapján, az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól
szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. sz. rendelet előírásainak figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

(1) E rendelet célja a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek, családok
lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, valamint a folyamatos fizetési
kötelezettségek teljesítéséhez való hozzásegítés, az otthonmegőrzéshez szükséges kiegészítő
támogatás

(2) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározottak szerint adósságkezelési
szolgáltatás keretében - adósságcsökkentési támogatás, illetve otthonmegőrző támogatás
nyújtható.

(3) Az adósságcsökkentési támogatás és az otthonmegőrző támogatás címén nyújtott
támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül, melyet Budapest-Csepel
Önkormányzata a szociális ellátó rendszer keretében nyújt.
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A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az adósságcsökkentési támogatás vonatkozásában a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993: III. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti jogosultakra; az otthonmegőrző támogatás tekintetében pedig azon jogosultakra, akik:

a) Budapest-Csepel Önkormányzata területén állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkeznek,

b) magyar állampolgárok, és
c) egy évnél hosszabb ideje életvitelszerűen önkormányzat tulajdonában álló

lakásban bérlőként vagy bérlőtársként, vagy magántulajdonú, társasházi,
szövetkezeti lakásban tulajdonosként, haszonélvezeti joggal vagy bérlőként
laknak, és

d) kifizetetlen adósságuk az 50 ezer Ft-ot meghaladja.

(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket Budapest-Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.

(3) Az adósságcsökkentési támogatással és az otthonmegőrző támogatással kapcsolatos
hatásköröket - a fellebbezés elbírálásnak kivételével - az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.

3. §

(1) E rendelet meghatározza az adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtható
adósságcsökkentési támogatás, illetve otthonmegőrző támogatás megállapításának szabályait,
jogosultsági feltételeit.

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) jövedelem: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés a) pont

A kiegészítő családi pótlék és az intézményi, alapítványi ösztöndíj - e rendelet
alkalmazásakor - nem minősül jövedelemnek.

b) vagyon: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés b) pont
c) család: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés c) pont
d) közeli hozzátartozó: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés d) pont
e) egyedülélő: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés e) pont
f) háztartás: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés f) pont
g) rendszeres pénzellátás : 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés i) pont
h) keresőtevékenység: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés j) pont
i) aktív korú: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés k) pont
j) egyedülálló: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés 1) pont
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E szempontból különélőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki házastársával
ugyanabban a lakásban lakik, de a házasság felbontása iránt bírói eljárás van
folyamatban, vagy az jogerősen lezárult, illetve bírói ítélet vagy egyezség
alapján házastársi, illetve gyermektartásdíjat fizet vagy kap.

(3) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.

(4) E rendelet alkalmazása során adósságnak minősül
a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-,

távhőszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, valamint szemétszállítási
díjtartozás),

b) a társasházi lakások esetén fizetendő közös költség-hátralék,
c) a lakbérhátralék,
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.

(5) E rendelet alkalmazása során önrésznek tekintendő:
a) az ügyfél által vagy javára a kérelem benyújtását követően az adósságkövetelés

jogosultja felé teljesített pénzösszeg, valamint
b) önrészként figyelembe lehet venni azt a törlesztést is, amelyet az ügyfél vagy

annak a javára a kérelem benyújtását megelőzően - a kérelemmel kapcsolatban
aktuálisan fennálló adósság csökkentésére - teljesítettek.

Eljárási rendelkezések

4- §

(1) Az adósságcsökkentési támogatásra, illetve az otthonmegőrző támogatásra irányuló
kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani a Csepeli Családsegítő Szolgálat
Adósságkezelési Irodájánál (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).

(2) A kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:
a) az adós nyilatkozatát a lakásban tartózkodásának jogcíméről, valamint a lakás

használatával kapcsolatos jogviszonyt igazoló dokumentum másolatát,
b) a lakhatással kapcsolatos összes fennálló adósságról szóló igazolásokat,
c) a kérelmező és családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozatokat,

igazolásokat.

(3) Rendszeres jövedelem, illetőleg rendszeres pénzellátás esetében az azok
számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző három hónap. Egyéb - nem
rendszeres - jövedelmeknél az előző évi adóbevallás alapján az állami adóhatóság illetékes
igazgatósága által kiadott jövedelemigazolást, és a kérelem benyújtása időpontjáig terjedően a
tárgyévi jövedelemről tett nyilatkozatot kell a kérelemhez csatolni.

(4) Ha a Családsegítő Szolgálat a jövedelemigazolás valódiságát vitatja, felhívhatja a
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
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(5) A kérelem elbírálásához környezettanulmányt készít.

5. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás és az otthonmegőrző támogatás közül ugyanazon
időszakban csak az egyik juttatás vehető igénybe.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás, illetve az otthonmegőrző támogatás egy személy
részére csak egy lakás vonatkozásában állapítható meg.

(3) Az adósságcsökkentési támogatás, illetve az otthonmegőrző támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

6. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás, illetve az otthonmegőrző támogatás
megállapításának feltétele a Családsegítő Szolgálattal történő, jelen rendeletben
meghatározott idejű előzetes együttműködés. Az előzetes együttműködés időtartama legalább
3 hónap. A megállapodás tartalmazza az ügyfél által vállalt önrész összegét és az önrész
teljesítésének ütemezését is.

(2) Az együttműködés tartalmát az ügyfél és a Családsegítő Szolgálat között létrejövő
írásbeli megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) határozza meg.

7. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás szolgáltatásra, illetve az otthonmegőrző
támogatásra vonatkozó kérelmet a Családsegítő Szolgálat vezetője terjeszti a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elé, amennyiben az adós eleget tett az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak, az előzetes együttműködés időtartamának letelte után. A
kérelemről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

(2) A Bizottság döntésével szemben a Képviselő-testülethez címzett fellebbezésnek van
helye. A fellebbezést a Családsegítő Szolgálatnál kell benyújtani, arról a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének előterjesztésére a Képviselő-testület határoz.

(3) A támogatás összegének a kérelmező javára, de az adósságkövetelés jogosultja
számára történő átutalásáról az adósságcsökkentési támogatás esetén a jegyző, otthonmegőrző
támogatás esetén a polgármester gondoskodik.
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8. §

(1) Abban az esetben, ha az adós a megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, a
Családsegítő Szolgálat legalább egy esetben felszólítja a vállalt kötelezettség teljesítésére.

(2) Amennyiben az adós felszólítás ellenére sem tesz eleget a megállapodásban
foglaltaknak, az eljárást az előzetes együttműködés időtartamának lejártát követően a
Családsegítő Szolgálat együttműködés hiányában megszünteti és erről az ügyfelet írásban
értesíti.

(3) Az együttműködés hiánya miatt megszüntetett eljárást követően az adós hat hónap
elteltével nyújthat be új kérelmet.

(4) Az adósságcsökkentési támogatásban, illetve otthonmegőrző támogatásban részesülő
a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül
köteles értesíteni a Családsegítő Szolgálatot, amely erről tájékoztatja a Szociális és
Egészségügyi Bizottságot.

(5) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, aki valótlan adatot közöl vagy
lényeges információt eltitkol, továbbá, akinél megállapítható, hogy életvitele az igazolt
jövedelemmel nincs arányban.

(6) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelés
időtartama alatt elhalálozik, vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását
meg kell szüntetni.

Adósságkezelési tanácsadás

9. §

(1) Az adósságkezelési szolgáltatás, illetve otthonmegőrző támogatás keretében a
jogosult a (2) bekezdésben meghatározottak szerint adósságkezelési tanácsadásban részesül.

(2) Az adósságkezelési tanácsadás eszközei különösen:
a) megállapodás megkötése az adósságkezelési, illetve otthonmegőrző programban

történő részvételhez
b) információszolgáltatás a különböző kerületi, illetve azon kívüli szociális

ellátások igénybevételének lehetőségeiről, szükség szerint segítségnyújtás az
ellátás igénylésében, az egyes támogatási formák elérésében, összehangolásában,
maximalizálásában

c) háztartás-ökonómiai tanácsadás, melynek célja az egyes háztartásokra vonatkozó
konkrét számítások és ajánlások segítségével a fizetőképesség fenntartásának
elősegítése

d) tájékoztatás adása az adósságkövetelés jogosultja felé történő részletfizetési
lehetőségekről, szükség esetén segítségnyújtás a szerződéskötés előkészítésében,
bonyolításában
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e) haladékkérés, részletfizetés igénylése az adósságkövetelés jogosultjától
f) a különböző önkormányzati és nem önkormányzati szervezetek, alapítványok

támogató rendszereinek ismertetése, pályáztatás.

(3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Családsegítő Szolgálat:
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 köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább

havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó
döntés módosítását,

f) igazolást állít ki az adós számára a programban való részvételről.

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a
tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és

tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,
d) amennyiben önkormányzati bérlakásban lakik, a lakásvagyont kezelő CSEVAK

Kft-vel együttműködni lakbérhátraléka csökkentése, megszüntetése érdekében.

Adatkezelés

10. §

(1) A Jegyző és a Családsegítő Szolgálat vezetője gondoskodik az adósságkezelési
szolgáltatásra, valamint az otthonmegőrző támogatásra jogosultak adatainak törvényes
kezeléséről, ennek keretében nyilvántartást vezet a jogosultakról és a részükre nyújtott
ellátásokról. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait;
b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg - az adósságkezelési szolgáltatás

tekintetében - bevándorolt vagy menekült jogállását;
c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét;
d) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó

adatokat;
e) a jogosultság megállapításához szükséges

-jövedelmi adatokat
-egyéb igazolásokat;

f) az adósságkezelési támogatás, illetve otthonmegőrző támogatás megállapítására,
megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést.
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(2) A Jegyző és a Családsegítő Szolgálat a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes
azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetőleg azokból statisztikai célra
adatot szolgáltathat.

(3) Az e rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyekben a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Adósságcsökkentési támogatás

11. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata lakhatást segítő adósságcsökkentési támogatásban
részesíti azt a családot vagy személyt,

a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, - de az legfeljebb 1.200
ezer Ft, és

b) akinek a 3. § (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló
tartozása legalább hat havi, továbbá

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén
a 350 %.-át,

d) aki - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet vonatkozó szabályai szerint - az elismert minimális lakásnagyságot és
minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

e) a kérelme benyújtását követően együttműködési megállapodást köt a
Családsegítő Szolgálattal,

f) az e) pontban szereplő megállapodás tartalma szerint a támogatási kérelme
elbírálást megelőzően eleget tesz az együttműködési megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő megállapodásban kell rögzíteni a kérelem
elbírálását megelőző előzetes együttműködési időtartam mértékét, amely legalább három
hónap, és legfeljebb kilenc hónap.

(3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési
támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása
megfizetéséről.

12. §

(1) A támogatás mértéke az adósság 75 %-a, de legfeljebb kettőszázezer forint.

(2) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor a támogatást a kezelt
adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A támogatás nyújtható egy összegben vagy részletekben - a megállapodás alapján -
a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata szerint.
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(4) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a (1) bekezdésben
szabályozott felső határt, akkor ahhoz az adósságtípushoz kell támogatást nyújtani, amely
leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit.

(5) Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely - indokolt esetben - egy
alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.

(6) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételéhez adósnak önrészt kell fizetnie,
melynek teljesítéséről az adós és a Családsegítő Szolgálat megállapodást köt, és melynek
mértéke nem lehet kevesebb, mint a nyújtandó adósságcsökkentési támogatás 15 %-a.

(7) az adós a (6) bekezdés alapján meghatározott önrészt a megállapodás szerint egy
összegben vagy meghatározott részletekben teljesíti.

13. §

(1) A 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 adósságtörlesztést nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságcsökkentési támogatás igénybevételét követően a lakásfenntartási

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz
eleget.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a jogosult az adósságtörlesztést akkor
nem teljesíti, ha

a) az egyösszegben teljesítendő önrész esetén annak összegét a támogatás
folyósításáról számított három hónapon belül nem teljesíti,

b) részletekben teljesítendő önrész esetén vállalt fizetési kötelezettségének összesen
három hónapig nem tesz eleget.

(3) A támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24
hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(4) A támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni,
mint amilyen összegben a támogatást adták.

14. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy részére az adósságkezelés
időtartamára a Családsegítő Szolgálat javaslata alapján az önkormányzat lakásfenntartási
támogatást nyújt, amelyet egy évre állapít meg. Az adósságkezeléshez kapcsolódó
lakásfenntartási támogatás meghosszabbítható.

(2) A lakásfenntartási támogatást első alkalommal arra a hónapra kell folyósítani,
amelyik hónaptól kezdődően az adós az adósságcsökkentési támogatásban részesül.
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(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a polgármester hivatalból indított eljárás
keretében gondoskodik a szociális ellátás megállapításáról, és döntéséről értesíti a
Családsegítő szolgálatot is.

Otthonmegőrző támogatás

15. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata otthonmegőrző támogatásban részesíti azt a
családot vagy személyt, aki adósságcsökkentési támogatásban részesült, és az azzal
kapcsolatban vállalt együttműködési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, de otthonát
csak további kiegészítő támogatással képes megőrizni.

(2) Otthonmegőrző támogatásban részesülhet az (1) bekezdésben foglaltak szerint az a
család vagy személy

a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de legfeljebb 1.200 ezer Ft,
és

b) akinek lakhatással kapcsolatos adóssága valamelyik szolgáltató felé legalább hat
havi, továbbá

c) aki - a (3) bekezdés szerint - szociálisan rászorult, és
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

vagyonra vonatkozó előírásai szerint vagyonnal nem rendelkezik, és az ott
elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

e) egyéb értékesíthető ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, valamint
f) lakásfenntartásának indokolt költségei meghaladják a lakásban élők

összjövedelmének 20 %-át,
g) aki kérelme benyújtását követően megállapodást köt a Családsegítő Szolgálattal,
h) kérelme elbírálását megelőzően a g) pont szerinti megállapodásban foglaltak

szerint együttműködik a Családsegítő Szolgálattal.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerint szociális rászorult az a család vagy személy, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj leg
kisebb összegének 250 %-át, egyedülállónál 350 %-át.

(4) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt előzetes együttműködés időtartama legalább
három hónap és legfeljebb a kilenc hónap. Amennyiben az adós korábban adósságcsökkentési
támogatásban részesült és adósságkezelési együttműködése a Családsegítő Szolgálattal
folyamatos, úgy az előzetes együttműködés időtartamába a korábbi támogatással kapcsolatos
időszakot figyelembe kell venni.

(5) Önkormányzati bérlakásban lakó adós a lakásvagyont kezelő CSEVAK Kft-vel is
köteles együttműködni lakbérhátraléka csökkentése, illetve megszüntetése érdekében.

(6) Az otthonmegőrző támogatásban részesülő személy a támogatásról szóló jogerős
határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása megfizetéséről.

(7) Az otthonmegőrző támogatás 36 hónapon belül ismételten nem vehető igénybe.
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16. §

(1) Az otthonmegőrző támogatás összege 470 ezer Ft-ot meg nem haladó összes adósság
esetén nem haladhatja meg a fennálló adósság 75 %-át, - különösen indokolt esetben 85 %-
át - és az összege legfeljebb 200 ezer forint lehet.

(2) Az otthonmegőrző támogatás összege az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár
feletti, de 1.200 ezer Ft-ot meg nem haladó összes adósság esetén nem haladhatja meg a
fennálló tartozás 70 %-át, és nem lehet több mint 250 ezer Ft.

(3) A támogatás nyújtható egy összegben, vagy részletekben - a megállapodás alapján -
a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata szerint.

(4) Az otthonmegőrző támogatás során nyújtott adósságkezelés időtartama legfeljebb 12
hónap, amely - indokolt esetben - egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás igénybevételéhez a kérelmezőnek önrészt
kell fizetnie, melynek teljesítéséről az adós és a Családsegítő Szolgálat megállapodást köt.

(6) Az önrész mértéke az (1) bekezdés szerinti esetben fennálló összes adósság 25 %-a,
a (2) bekezdés szerinti esetben a fennálló összes adósság 30 %-a.

(7) az (1) bekezdés szerinti esetben - kivételes méltányosságból - a Szociális és
Egészségügyi Bizottság csökkentett önrészt is megállapíthat, amelynek mértéke azonban nem
lehet kevesebb, mint az önkormányzat által nyújtandó otthonmegőrző támogatás 15 %-a.

17. §

(1) A támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a
jogosult

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
b) az együttműködési megállapodás előírását vagy az általa vállalt önrész-fizetési

kötelezettséget, illetve adósságtörlesztést nem teljesíti,
c) az otthonmegőrző támogatás igénybevételét követően a lakásfenntartási

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz
eleget.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 42
hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ha az otthonmegőrző támogatásban részesülő személy az adósságkezelés időtartama
alatt elhalálozik, vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell
szüntetni.
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18. §

(1) Az otthonmegőrző támogatásban részesülő személy részére az adósságkezelés
időtartamára - a Családsegítő Szolgálat javaslata alapján meghatározott ideig, de legfeljebb
másfél évig - az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a folyamatos fizetési
kötelezettségek teljesítése érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a polgármester hivatalból indított
eljárás keretében gondoskodik a szociális ellátás megállapításáról, és döntéséről a
Családsegítő Szolgálatot is értesíti.

Záró rendelkezések

18. §

(1) E rendelet 2003. március l-jén lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a többször módosított, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 49/1996. (XI. 5.) Kt. sz. rendelet adósságkezelési szolgáltatással
kapcsolatos rendelkezései: a 42. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 53/E. § - 53/K. §-ai
hatályukat vesztik.

TóthMihály
polgármester /f

Záradék;
A rendelet kihirdetésének napja: 2003. február 25.

\dr. Szeles Gábor \
[• Jegyzőn • S
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