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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény 91. § (3) bekezdés 20. pontja hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 55-55/C §-át, mely az
adósságcsökkentési támogatásról és adósságkezelési szolgáltatásról tartalmazott
keretszabályokat.
A 2015. március 1-től hatályos Szoctv. alapján már nem kötelező a fővárosi önkormányzatok
számára az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása.
A Szoctv. 2015. március 1-től hatályos rendelkezései alapján az Önkormányzatok,
rendeletükben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújtanak. A települési
támogatás keretében nyújtható támogatások különösen a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás.
Az adósságcsökkentési támogatás normatív finanszírozása 90 %-os volt. 2015-től 100 %-ban
saját forrásból történik a finanszírozás. (2014. évben ennek teljes költsége (100 %)
3 535 582.- Ft volt.)
Szociálpolitikai szempontból célszerű ennek az ellátásnak a fenntartása a továbbiakban is,
ezért szükséges a jelenleg hatályos rendelet módosítása.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet módosításának elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 50.§-a értelmében minősített többséget igényel.

Budapest, 2015. január 29.

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztés készítője

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:
1. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../…… (…) önkormányzati rendelet-tervezete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
18/2013.(IV.19.) rendelet módosításáról
2. Rendelettükör
2

1. melléklet
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…../…. (……) önkormányzati rendelete
az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. §
(1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, és a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az
adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet (a továbbiakban:
adósságkezelési rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, és a 134/E. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés
11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:”
2. § Az adósságkezelési rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében a jogosult részére adósságcsökkentési
települési támogatás (továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás) és adósságkezelési
tanácsadás nyújtható.”
3. § Az adósságkezelési rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendeletet a Szoctv-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.)
Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvénnyel (a továbbiakban: Ket.)
együtt kell alkalmazni.”
4. § Az adósságkezelési rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§ (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a meghozott határozatát egy ízben
méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét
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csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől
egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy
családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra
szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A polgármester (2) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott döntése ellen a
Képviselő-testülethez címzett - a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró
hatóságon benyújtott vagy postai úton eljuttatott - illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.”
5. § Az adósságkezelési rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„b) akinek a 13. §-ban meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább
négy havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá vállalja az
adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és”
6. § Az adósságkezelési rendelet 20.§ (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
„g) Az adósságcsökkentési támogatás átutalását követő 12 havi együttműködési időszak
lezárásakor a Családsegítő Szolgálat megküldi a Humán-közszolgáltatási Osztályra, az adós
által az együttműködési időszak alatt fizetett lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettség teljesítését igazoló befizetett számlák másolatait.
7. § Az adósságkezelési rendelet 20.§ (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„c) a vállalt adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.”
8. § Az adósságkezelési rendelet 24.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.”
9. § (1) Az adósságkezelési rendelet 24.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az adósságcsökkentési támogatás megszüntetésre kerül, kérelemre
méltányosságból a már folyósított támogatás visszafizetésének elengedését, vagy mérséklését,
részletekben történő megfizetését lehet engedélyezni a Szoctv. 17. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján.
10 .§ (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. november
31. napját követően a Családsegítő Szolgáltatnál indult és a rendelet hatálybalépésének napján
jogerős határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
11. § (1) Hatályát veszti
a) az adósságkezelési rendelet 6.§ (1) bekezdés h) és j) pontja,
b) az adósságkezelési rendelet 18.§ (5)-(6) bekezdése,
c) az adósságkezelési rendelet 22.§ (2) bekezdés i) pontja, és
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d) az adósságkezelési rendelet 25.§-a.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet 2015. ………………....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2015. …...
A jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

5

Segédlet a „Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet
módosítására”
című napirendhez
(A módosított szövegrészek félkövér betűvel kerültek jelölésre.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013.(III.22.) önkormányzati
rendelete
HATÁLYOS SZÖVEG

MÓDOSÍTÓ RENDELETJAVASLAT

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3)
bekezdésében, 55/C.§ (1) bekezdés a) pontjában és
az 55/C.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, 23.§ (5)
bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi
III. törvény 55/C.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (…)
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében a
jogosult részére adósságcsökkentési támogatás és
adósságkezelési tanácsadás nyújtható.

„Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, 32. § (3) bekezdésében, és a 134/E. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a)
pontjában,
valamint
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. §
(5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következőket rendeli el:”

4. §
(1) E rendeletet a Szoctv-vel, a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006 (III.27.)
Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes
pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006.(III.27.)
Kormányrendelettel, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvénnyel (a továbbiakban:
Ket.) együtt kell alkalmazni.
6. § (1) (…)
h)
az adós kérelemben tett nyilatkozatával arról,
hogy amennyiben részére készüléket [Vhr 22. § (1)
bek.] biztosítanak, vállalja a készülék legalább
egyéves időtartamban történő rendeltetésszerű
használatát,
j) az adóssal közös háztartásban élő – korhatárra
tekintet nélkül –tartósan beteg, testi, érzékszervi,
értelmi vagy más fogyatékos személyről, a
fogyatékosságról, rokkantságról szóló igazolás
csatolásával.
10.§ (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás
megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás

1. § (…)
„(3) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében a jogosult
részére adósságcsökkentési települési támogatás (a
továbbiakban
adósságcsökkentési
támogatás)
és
adósságkezelési tanácsadás nyújtható.”
4. §
„(1) E rendeletet a Szoctv-vel, a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006
(III.27.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.), valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvénnyel (a
továbbiakban: Ket.) együtt kell alkalmazni.”

Hatályát veszti

„10.§ (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás
megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a meghozott

6

visszafizetésére
kötelező
határozatban
a
visszafizetés ütemezésének meg kell egyeznie a
támogatást
megállapító
határozatban
meghatározott ütemezéssel.
(3) A polgármester a kötelezett kérelmére a (2)
bekezdésben meghozott határozatát egy ízben
méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a
visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti,
elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet,
feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt
el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne,
amely az adós vagy családja megélhetését
veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális
gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama
nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(4) A polgármester a (2), valamint (3) bekezdésben
szabályozott hatáskörében hozott döntése ellen a
Képviselő-testülethez címzett - a döntés közlésétől
számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon
benyújtott vagy postai úton eljuttatott - illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni.
15.§ (1) (…)
b) akinek a 13. §-ban meghatározott adósságok
valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi,
vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást
kikapcsolták, továbbá vállalja az adósság és az
önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési
támogatás különbözetének megfizetését, valamint az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és
18. § (…)
(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő
személy
a
szolgáltatás
időtartama
alatt
lakásfenntartási támogatásra jogosult.
(6) Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó
lakásfenntartási támogatás mértékét és számítási
szabályait a Szoctv. 38. §-a szabályozza.
Kiegészítés

20. § (…)
(5) (…)
„c)
a
vállalt
adósságkezelési
szolgáltatás
igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének
három hónapig nem tesz eleget.”
22. § (…)
(2) (…)
„i) tájékoztatást az adósságkezelési szolgáltatáshoz
kapcsolódó lakásfenntartási támogatásról,”
24. § (1) (…)
„b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének
időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig
nem tesz eleget.

határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly
módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti,
elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy
az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés
olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja
megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten
szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama
nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A polgármester (2) bekezdésben szabályozott
hatáskörében hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez
címzett - a döntés közlésétől számított 15 napon belül az
Eljáró hatóságon benyújtott vagy postai úton eljuttatott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.”

15.§ (1) (…)
„b) akinek a 13. §-ban meghatározott adósságok
valamelyikénél fennálló tartozása legalább négy havi, vagy a
közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
továbbá vállalja az adósság és az önkormányzat által
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt, és”
hatályát veszti

20.§ (…)
(2) (…)
„g) Az adósságcsökkentési támogatás átutalását követő 12
havi együttműködési időszak lezárásakor a Családsegítő
Szolgálat megküldi a Humán-közszolgáltatási Osztályra, az
adós által az együttműködési időszak alatt fizetett
lakásfenntartási
kiadásokkal
kapcsolatos
fizetési
kötelezettség teljesítését igazoló befizetett számlák
másolatait.
20.§ (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„c) a vállalt adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének
időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.”
Hatályát veszti

24.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének
időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
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fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.”
24. § (7) Amennyiben az adósságcsökkentési
támogatás
megszüntetésre
kerül,
kérelemre
méltányosságból a már folyósított támogatás
visszafizetésének elengedését, vagy mérséklését,
részletekben történő megfizetését lehet engedélyezni
a Szoctv. 17. § -ban és a 10.§ (3) bekezdésben foglalt
szociális helyzet alapján.

24.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

25.§ A megállapított adósságcsökkentési támogatás
folyósítására, valamint visszatérítésére a Vhr. 5556.§-ait is alkalmazni kell.

Hatályát veszti

„(7) Amennyiben az adósságcsökkentési támogatás
megszüntetésre kerül, kérelemre méltányosságból a már
folyósított támogatás visszafizetésének elengedését, vagy
mérséklését, részletekben történő megfizetését lehet
engedélyezni a Szoctv. 17. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján.
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