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BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 
9/2007.(XI.30.) rendelete 

 
AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 

 
A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a, és a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 55/C. §-a 
alapján kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 

1. § 

 
(1) A rendelet meghatározza az adósságkezelési szolgáltatás szabályait, a 

jogosultság feltételeit és az eljárás módját. 
 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás a lakhatást segítı ellátás, amely a lakhatással 

kapcsolatban felhalmozódott hátralékok kezelésével valósul meg. A rendelet 
célja a közüzemi szolgáltatókkal való együttmőködésen keresztül a lakosság 
adósságterheinek enyhítése, az adósságok felhalmozódásának megelızése. 

 
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és 

adósságkezelési tanácsadásból áll. 
 

A rendelet hatálya 

2. § 

 
 A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) 3. § (1) és (3) 
bekezdésében meghatározott személyekre, a magyar állampolgárok közül a 
Bakonybél  lakóhellyel rendelkezı személyekre. 

 
A jogosultság feltételei 

3. § 

 
(1) Adósságcsökkentési támogatásban részesíthetı az a család vagy személy, aki: 
 

a) a szociális törvény 55. § (1) bekezdésében meghatározott adóssággal 
rendelkezik; 

b) háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élıknél 300 %-át 
nem haladja meg és a szociális törvény 4.§ (1) bekezdés b) pontja 
szerinti vagyonnal nem rendelkezik; 

c) a településen elfogadott minimális lakásminıség: átlagos minıségő és az 
átlagos életvitelhez feltétlenül szükséges lakásberendezési és felszerelési 
tárgyakkal berendezett és felszerelt lakás, 

d) az adósságcsökkentési támogatással érintett lakás nagysága: 
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- 1-2 fı esetén a maximum 2 szobát, 
- 3-4 fı esetén a maximum 3 szobát, 
- 5 fı esetén maximum 3,5 szobát, 
- 6 fı esetén maximum 4 szobát, 
- 7 fı esetén maximum 4,5 szobát, 
- 8 fı esetén maximum 5 szobát, 
- 8-nál több fı esetén maximum 6 szobát nem haladja meg, 

amennyiben 
e) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti 

különbözet önrészként történı megfizetését, valamint az adósságkezelési 
tanácsadáson való részvételt. 

 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható lakhatással kapcsolatos 

tartozások: 
 a) önkormányzati tulajdonú lakásoknál felhalmozódott lakbértartozás; 
 b) áramdíj tartozás; 
 c) víz- és csatornadíj tartozás; 
 d) távhı szolgáltatási díjtartozás; 
 e) szemétszállítási díjtartozás; 
 f) vezetékes gázdíj tartozás; 
 g) központi főtési díjtartozás, 
 h) közösköltség-hátralék, 
 i) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék. 
 
(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az adósság 75 %-a, azaz 

200.000.- Ft, illetve lakáscélú hitelhátralék esetében maximum 400.000 Ft. 
 
(4) Az adósságkezelésbe bevonható adósság legmagasabb összege 267.000.-Ft, 

illetve lakáscélú hitelhátralék esetén 533.000 Ft. 
 
(5) Az adós által vállalt önrész befizetése történhet: 
 a) egy összegben vagy 

b) legfeljebb 18 havi részletben, amely az adósságkezelési tanácsadó 
javaslata alapján indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal 
meghosszabbítható, ha az adós a fizetési kötelezettségének rajta kívül 
álló okból átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély van arra, 
hogy az adósságkezelés a módosított feltételekkel eredményes lesz, 

c) amennyiben a lakáscélú hitelhátralékból fennálló tartozás a b) pont 
szerinti idıtartam alatt nem kezelhetı, az adósságkezelési szolgáltatás 
idıtartama 36 hónap, mely 6 hónappal meghosszabbítható. 

(6) Az ügyfél köteles a tanácsadó által megjelölt helyen és idıpontban az 
adósságkezelési tanácsadáson részt venni. A tanácsadásról való távolmaradását 
köteles igazolni, azt elızetesen jelezni és a tanácsadáson való részvételét 
pótolni. A távolmaradás igazolására elsısorban orvosi igazolás fogadható el. 
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(7) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának idıtartama megegyezik az 
adós által a (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen vállalt önrész 
megfizetésének idıtartamával. Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben 
történı kifizetésére kizárólag az önrész megfizetését követıen kerülhet sor. 

 
(8) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett 

összeget vissza kell téríteni a szociális törvény 55/B. § (1) bekezdésében 
meghatározott esetben. 

 
(9) Az adósságcsökkentési támogatás a (8) bekezdésben foglaltak szerinti 

megszőntetésétıl számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 
 

Az adósságkezelési tanácsadás 

4. § 

 
(1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást a Zirc Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központon keresztül biztosítja. 
 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési 

tanácsadóval (továbbiakban: tanácsadóval) való elızetes együttmőködés, 
amelynek idıtartama három hónap. Az együttmőködés tartalmát az adós és a 
tanácsadó között írásban létrejövı együttmőködési megállapodás határozza 
meg. 

 
(3) Amennyiben az adós nem tesz eleget az elızetes együttmőködési 

megállapodásból folyó kötelezettségeinek, a tanácsadó egy alkalommal 
felszólítja a vállalt kötelezettségei teljesítésére. 

 
(4) A tanácsadó feladata vizsgálni az adós háztartásának helyzetét (bevételeit és 

kiadásait), az adósság felhalmozódásának okát, valamint mértékét és 
idıtartamát, az adós háztartásának fizetıképességét és fizetési hajlandóságát, 
adósságrendezési tervet kidolgozni az adóssal közösen, megvizsgálni, hogy az 
adós háztartása mindezek alapján bevonható-e az adósságkezelési 
szolgáltatásba. 

 
(5) A kérelem benyújtását követı 15 napon belül a tanácsadó az elızetes 

együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesítésére is tekintettel javaslatot 
tesz az adósságkezelési szolgáltatás megállapítására vagy a kérelem 
elutasítására. 

 
(6) A tanácsadó javaslatának tartalmaznia kell: 
 

a) az elızetes együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesítésének 
értékelését; 

b) a kezelendı adósság típusát és összegét; 
c) a javasolt adósságcsökkentési támogatás összegét; 
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d) az adós által vállalt önrész összegét, megfizetésének módját és 
idıtartamát; 

e) az adósságkezelési szolgáltatásra tekintettel folyósítandó lakásfenntartási 
támogatás felhasználásnak módját; 

f) az adós számára a hitelezı által biztosított egyéni kedvezmények körét és 
mértékét. 

 
(7) A tanácsadó köteles az adósságcsökkentési támogatás megállapítását követıen 

az adóssal adósságkezelési megállapodást kötni, amelyben meghatározza a 
konkrét esetben alkalmazandó együttmőködési feltételeket. 

 
(8) A tanácsadó figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak megvalósulását, és 

a megállapodás rendelkezéseinek megszegését a tudomására jutástól számított 
15 napon belül jelzi a Polgármesteri Hivatal felé. A rendelet 3. § (9) 
bekezdésében meghatározott esetekben javaslatot tesz az adósságcsökkentési 
támogatás megvonására. 

 
(9) A tanácsadó az eredményes adósságkezelést követıen hat hónapon keresztül 

utógondozást végez az ismételt eladósodás megelızése érdekében. 
 
(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 követı 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet. 

 
Eljárási szabályok 

5. § 

 

(1) Az adósságkezelési szolgáltatás megállapítására a képviselı-testület átruházott 
hatáskörében a polgármester jogosult. Döntése ellen jogorvoslati kérelem a 
képviselı-testülethez nyújtható be. Ellenérdekő fél hiányában a kérelemnek 
helyt adó határozat egyszerősített formában is hozható. 

 
(2) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmeket a Zirc Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatnál (Zirc, Alkotmány u. 14.) 
mőködı tanácsadónál folyamatosan lehet benyújtani. 

 
(3) Amennyiben a kérelmezı a formanyomtatványt hiányosan töltötte ki, vagy az 

elıírt mellékleteket nem csatolta, a tanácsadó hiánypótlásra szólítja fel. Ha a 
hiányt a felszólítást követı 8 napon belül a kérelmezı nem pótolja, úgy 
kérelmét a tanácsadó javaslatára a polgármester elutasítja. 

 
(4) A kérelemhez csatolni kell: 
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a) a kérelmezı és a vele közös háztartásban élık jövedelemigazolásait, illetve 
vagyonnyilatkozatát; 

b) a háztartásban élı tanköteles gyermek, valamint a nappali tagozaton 
felsıfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek esetében 
iskolalátogatási igazolást, amely utóbbi esetében tartalmazza a folyósított 
ösztöndíjat is; 

c) munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított igazolást a 
regisztrálás tényérıl és a folyósított ellátásról; 

d) elvált vagy különélı családi állapotú kérelmezı esetében a 
gyermektartásdíjról rendelkezı jogerıs bírói ítéletet; 

e) a háztartásban élı tartósan beteg vagy fogyatékos személy esetében a 
fogyatékosságról vagy rokkantságról szóló igazolást; 

f) a hátralék összegérıl, keletkezésének idejérıl, a kezelendı adósság 
összegérıl szóló, a hitelezı által kiállított igazolást; 

g) az adósságcsökkentési támogatással érintett lakás nagyságára, valamint a 
lakáshasználat jogcímére vonatkozó nyilatkozatot; 

h) a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. 
 
(5) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának ideje alatt ezen a jogcímen 

újabb jogosultságot megállapítani nem lehet. 
 
(6) Az adósságcsökkentési támogatást a tanácsadó javaslata alapján a kérelem 

beérkezését követı hónap elsı napjától kell megállapítani. 
 
(7) Az adós köteles:  

a) az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat 
kézhezvételétıl számított 15 napon belül a tanácsadóval együttmőködési 
megállapodást, a hitelezıvel részletfizetési megállapodást kötni; 

b) az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt együttmőködni a 
tanácsadóval; 

c) a tanácsadóval kötött megállapodásban foglaltakat betartani; 
d) az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt a körülményeiben 

bekövetkezett változásról a tanácsadót 8 napon belül tájékoztatni. 
 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

E rendelet a kihírdetését követı 5. napon lép hatályba. 
 
 
  Baky György Kerper Erika 
  polgármester körjegyzı 
 
A rendelet kihírdetésének idıpontja: 2007. november 30. 
           Kerper Erika 
             körjegyzı 


