MÓDOSÍTÓ RENDELET

2006. április 1-től

24/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – 11/2005. (III. 01.)

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 45/2004.
(IX. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,
32/2004. (V. 25.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel, 22/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelettel módosított - 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület

Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt) 18. § (1)-(2) bekezdésében, a 29. § (1)–(2) bekezdésében, a 131. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdésében, 25. § (1)
bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, valamint a 47. § (1) bekezdésében, továbbá az 1990.
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
az alábbiak szerint módosítja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
módosított 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet).
1. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésének k) pontja az alábbiak szerint módosul:
k) adósság típusai:
ka) vezetékes gázdíj-tartozás,
kb) áramdíjtartozás,
kc) távhő-szolgáltatási díjtartozás,
kd) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
ke) szemétszállítási díjtartozás,
kf) központi fűtési díjtartozás (több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél),
kg) közösköltség-hátralék,
kh) lakbérhátralék.
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi z) ponttal egészül ki:
z) adósságkezelési szolgáltatás: a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott,
lakhatást segítő ellátás.
2. § A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14. § (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülnek jelen rendelet alapján azok a
személyek, akiknek jövedelme egyedülálló személy esetén: az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát nem haladja meg, családban élő
személy esetén az egy főre jutó havi jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 százalékát nem haladja meg, és a méltányolható
lakásnagyságnál nem nagyobb lakásban laknak, továbbá
a) legalább 6 havi e rendelet 3. § (1) bekezdésének ka) – kh) pontjában
meghatározott adósság típusainak valamelyikét halmozták fel és adósságuk az 50.000
forintot meghaladja, de nem éri el a 350.000 forintot, vagy
b) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, valamint
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részt vesznek a kerületi Családsegítő Szolgálat adósságkezelési szolgáltatásában és
vállalják az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt
esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.
(3) Adósságkezelési szolgáltatást ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak lehet
megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészét.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevő személy a szolgáltatás igénybevétele
céljából a Családsegítő Szolgálattal Együttműködési megállapodást köt, amely alapján:
a) a Családsegítő Szolgálat szervezésében adósságkezelési tanácsadásban és
b) adósságcsökkentési támogatásban részesül, mely vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
(5) Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell
folyósítani.
(6) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés
körébe bevont a jelen rendelet 14. § (1) bekezdés a)-b) pontjában feltüntetett és
felhalmozott adósság 75 százalékát és összege legfeljebb 200.000 forint lehet.
(7) Az adósságcsökkentési támogatás az adós vállalásától függően nyújtható egy
összegben vagy havi részletekben.
(8) A szolgáltatásra jogosult személynek az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára,
de legalább egy évre az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt. Az e jogcímen
lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív, valamint helyi
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a
normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az
adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megszűnése esetén az ehhez kapcsolódó
alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatás is megszűnik.
(9) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget
vissza kell téríteni, valamint az alábbi okokból történő megszüntetésétől számított 24
hónapon belül nem állapítható meg támogatás, ha a jogosult:
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem
tesz eleget.
(10) Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az
adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon
adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12
hónapon belül ismételten nem részesülhet.
3. § A rendelet 15. § (1) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul:
d) a jelen rendelet 14. § (1) bekezdés a)-b) pontjában szabályozott adósságokról szóló
igazolásokat.
Záró rendelkezés
4. § (1) E rendelet 2005. május 5-én lép hatályba.
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.
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Budapest, 2005. április 28.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet módosításait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Sztv.) 2005. április elsejétől hatályba lépett új rendelkezései teszik szükségessé. Az
egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI.
törvény az adósságkezelési támogatás tekintetében jelentős változtatásokat eszközöl.
A módosítás a kezelhető adósság típusainak körét a több lakást tartalmazó lakóépületeknél,
háztömböknél a központi fűtési díjtartozással bővítette.
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család vagy személy is, akinek közüzemi
díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, amennyiben megfelel a jogszabályban
meghatározott feltételeknek.
Részletes indokolás
1. §-hoz Az adósság típusait és az adósságkezelési szolgáltatás fogalmát az egyes szociális
és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény határozza
meg, ezért kerül átvezetésre a rendeletben.
2. §-hoz Amennyiben megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család vagy személy is, akinek közüzemi
díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták.
Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott
adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra
vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12 hónapon belül
ismételten nem részesülhet.
A jelenlegi szabályozásnak megfelelően az adósságcsökkentési támogatás folyósítását meg
kell szüntetni és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési
tanácsadást nem veszi igénybe, az adósságtörlesztés háromhavi részletének nem teljesíti,
illetőleg az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.
3. §-hoz A módosítás a rendelkezések pontosítása miatt indokolt.
Budapest, 2005. április 28.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma:

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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