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Az eljárás az Önkormányzati Szociális Szolgálatánál (2840 Oroszlány, Fürst Sándor út 20.)
indul!!!!
Az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott feltételeknek megfelelő, szociálisan
rászorult ügyfelek részére közüzemi tartozásainak kezelésére támogatást nyújt, a szolgáltató
kiértesítése alapján.
A benyújtandó igazolásokról, és a kötelező együttműködésről a Szociális Szolgálat
adósságkezeléssel megbízott munkatársa személyesen ad tájékoztatást.
A támogatást igénybe veheti az a kérelmező:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:
- háztartásában: 85.500 Ft-ot,
- egyedülálló esetében: 114.000 Ft-ot,
- egyedül élő esetében: 142.500 Ft-ot, továbbá
b) a lakhatási költségekkel kapcsolatos adóssága meghaladja 100.000,- Ft-ot vagy tartozása
legalább 3 havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs a R. 1. § (6) bekezdésében meghatározott vagyona.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálattal 3 hónapja folyamatosan együttműködő ügyfelek
kérelmeit az intézményvezető javaslatával együtt a Szolgálat nyújtja be az önkormányzathoz.
A támogatás igénybevételének feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
tartalmazza az alábbiak szerint:
„6. §
(1)

(2)

Az önkormányzat települési támogatásként adósságkezelési szolgáltatást nyújt annak a
személynek, aki a lakhatással összefüggésben eladósodott, az adósságkezelési szolgáltatásra
szociálisan rászorul, képes és vállalja az adósságkezelési tanácsadóval történő
együttműködést, az adósságkezelési együttműködési és adósságkezelési támogatási
megállapodásban foglaltak betartását, a lakhatással kapcsolatos adóssága rendezését,
valamint az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos jogszabályokban előírt
kötelezettségek betartását.
Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt,
akinek
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot,
egyedülálló esetén a 114.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 142.500,- Ft-ot, továbbá

b) a lakhatási költségekkel kapcsolatos adóssága meghaladja a 100.000,- Ft-ot, vagy
tartozása legalább 3 havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást
kikapcsolták, és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs az 1. § (6) bekezdésében meghatározott vagyona.
(3) Az önkormányzat a települési támogatással az alábbi adósság fajtákat kezeli:
a) lakhatási költségek körébe tartozó következő díjtartozások: távhő -szolgáltatási díj,
áramdíj, víz- és csatornahasználati díj,
b) lakbérhátralék,
c) közösköltség-hátralék.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultsághoz elismert lakásnagyság Oroszlány
város közigazgatási területén tömblakás esetén legfeljebb 75 négyzetméter, családi ház
esetén legfeljebb 140 négyzetméter.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságkezelési tanácsadásban, és
b) adósságcsökkentési támogatásban részesül.
(6) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy
alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.
(7) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartamának meghosszabbításánál indokolt esetnek az
alábbi körülmények tekinthetők:
a) álláskeresővé válás,
b) 3 hónapot meghaladó keresőképtelenség,
c) az adós egyedülállóvá válása.
(8) Az adósságkezelési tanácsadást az Önkormányzati Szociális Szolgálat (székhelye: Oroszlány,
Fürst S. u. 20., továbbiakban: Szolgálat) működteti. A Szolgálat e feladatok ellátása során
együttműködik az adóssal, a Polgármesteri Hivatal illetékes szakmai osztályával, a
Szolgáltatóval.
(9) A Szolgálat döntést előkészítő, végrehajtó feladatai:
a) tájékoztatás az adósságkezelési szolgáltatásról,
b) adósságkezelési tanácsadás,
c) adat nyilvántartás és ügyfélforgalmi naplóvezetés,
d) az adósságkezelési szolgáltatásra jelentkező adósnál környezettanulmány készítés,
e) az adósságkezelési programban történő részvételhez a háztartás fizetőképességének
helyreállítása érdekében a rendelet 1. melléklete szerint együttműködési megállapodás
megkötése az adóssal,
f) támogatási vélemény, javaslattétel készítése,
g) az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem annak mellékleteivel, a támogatásra
vonatkozó véleményével a benyújtástól számított 3 munkanapon belül Polgármesteri
Hivatal illetékes szakmai osztályához továbbítása,
h) a támogatásban részesülő önrészének befizetéséről, valamint a folyamatos fizetési
kötelezettségének teljesítéséről a szolgáltató által kiadott hiteles igazolás beszerzése,
annak a benyújtást követő 3 munkanapon belül Polgármesteri Hivatal illetékes szakmai
osztályához továbbítása,
i) értesítés megküldése a Polgármesteri Hivatal illetékes szakmai osztálya részére,
amennyiben az ügyfél a támogatási megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,
j) javaslattétel az adósságkezelés időtartamának meghosszabbítására, a támogatás
megszüntetésére, visszatéríttetésére.
(10) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adósságkezelési tanácsadáson való
részvétel a Szolgálatnál való személyes megjelenéssel, az adóssal való egyeztetés alapján a
Szolgálat által meghatározott időpontban történik.
(11) Az adósságkezelési tanácsadásban részesülő a tanácsadásról való távolmaradását köteles
igazolni, azt a Szolgálatnak előzetesen bejelenteni, és a tanácsadáson való részvételét a
Szolgálat által meghatározott időpontban pótolni.

(12) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelem az együttműködési megállapodás
megkötését követően év közben folyamatosan, a rendelet 2. melléklete szerinti formában a
Szolgálatnál nyújtható be.
(13) Az adósságcsökkentési támogatásról szóló határozathoz csatolni kell a rendelet 3. melléklete
szerinti támogatási megállapodást.
(14) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
a) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000,- Ftot, egyedülálló esetében a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő esetében a 85.500,- Ft-ot, az
adósságkezelés körébe bevont adósság 60%-a, legfeljebb háromszázezer forint,
b) az adósságkezelés körébe bevont adósság 50%-a, legfeljebb kettőszázötvenezer forint,
amennyiben az egy főre jutó jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja.
(15) Az adósságcsökkentési 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 adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
(16) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(17) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától
számított 24 hónapon belül ismételten nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.
(18) Adósságkezelési szolgáltatásban ugyanazon személy vagy háztartásának tagja 15 éven belül
legfeljebb háromszor részesülhet, amelynek kezdő időpontját a települési támogatásként
nyújtott adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti első
támogatási szerződés aláírásától kell számítani.
(19) A rendszeres települési támogatásként nyújtott adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos
hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

