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S z é k h e l y é n 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. tv. több ellátási 
formában módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt. 
 
A módosítások hatálybalépése  folyamatos, így 2005. április 1-jén lép hatályba az 
adósságkezelési támogatásokkal kapcsolatos új szabályozás. A módosítás kibővíti a 
támogatásban részesíthetők körét azokkal, akiknek lakáscélú pénzintézeti tartozásuk van, és 
adósságuk nem haladja meg az 533.000,-Ft-ot. Az eddigi szabályozás szerint ez az 
összeghatár 266.000,-Ft volt.  A pénzintézeti tartozások adósságkezelési időtartama is 
nagyobb, hiszen közüzemi díjtartozások esetében legfeljebb 18 hónap, míg a már említett 
lakáscélú kölcsöntartozások esetében ez akár 60 hónap is lehet. 
Ebben az esetben az adósnak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy hozzájárul a 
támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak 
ingatlanára történő bejegyzéséhez. 
 
A rendelet módosítás pénzügyi kihatására vonatkozó előzetes számítások elvégzéséhez a 
szükséges információk nem állnak rendelkezésre, így az eddigi tapasztalatokra alapozva a 
többlet terhek mértéke nem lehet számottevő, melynek fedezete a szociális keretekből előre 
láthatólag biztosítható. 
 
A fentiekben vázolt adósságrendezés elsősorban az 1989. január 1-je után felvett hitelekből 
adódó tartozásokra vonatkozik, mivel az előző időpont előtt felvett lakáscélú kölcsönökből 
eredő adósságok rendezéséről a 11/2005. (I.26.)Korm. rendelet rendelkezik oly módon, hogy 
az OTP által kiadott igénylőlap alapján az adós a jegyzőtől kérheti adósságának 10 évre 
történő felfüggesztését. 
 
Fentiek alapján terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/1999. (IX.3.)KT rendelet módosítására 
vonatkozó javaslatomat és kérem annak elfogadását. 
 
Szentes, 2005. március 16. 
 
 

Szirbik Imre 
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rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) KT. 
számú rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 
A „R” 32. §-a a következőképpen módosul: 
 
(1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család vagy egyedül  élő személy: 

a) akinek az adóssága  
aa) meghaladja az ötvenezer forintot és kevesebb, mint 266.000,-Ft, 
bb) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződés esetén  
- az adósság meghaladja a 200.000,-Ft-ot és kevesebb, mint 533.000,-Ft, 
- a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-kát, vagy 

b) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá  
c) akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, 
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

- több személy együttélése esetén a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-kát, 
- egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-kát. 

e) A „R” 21. § (2) bekezdésében meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó 
lakásban, vagy lakás céljára szolgáló helyiségben lakik, 

f) nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti haszonélvezeti jogával, 
vagy egyéb ingatlannal, 

g) vállalja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás körébe vont kötelezettségeinek havonta 
rendszeresen eleget tesz, 

h) vállalja, hogy az adósságkezelési támogatás körébe vont kötelezettségei tekintetében 
hitelezőit a titoktartási kötelezettség alól felmenti, 

i) vállalja az adósságcsökkentési támogatás rá eső részének megfizetését, továbbá az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, együttműködést, 

j) hitelintézettel fennálló lakáscélú kölcsönszerződésből adódó tartozás esetén hozzájárul 
az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, 
valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez 

  
2. § 

 
A „R” 33. §-a a következőképpen módosul: 
 
(1) Az adósságcsökkentési támogatás összege legfeljebb kettőszázezer, hitelintézettel fennálló 

lakáscélú kölcsönszerződésből adódó tartozás esetén legfeljebb négyszázezer Ft lehet, de  
nem haladhatja meg az adósság 75 %-át. 

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 
(3) Az adósságkezelés időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, hitelintézettel fennálló 

lakáscélú kölcsönszerződésből adódó tartozás esetén legalább huszonnégy, de legfeljebb 
hatvan hónap. 



(4) A 32. § (1) bekezdés bb) pontja  esetében a hitellel terhelt ingatlan becsült értékét a 
helyben kialakult forgalmi értékek figyelembevételével az önkormányzat jegyzője 
állapítja meg. 

 
 
 

3. § 
 
A „R” 36. §-a a következőképpen módosul: 
 
(1) A kérelem benyújtásához az ügyfél és a hitelező, illetve az ügyfél és a Családsegítő 

Központ együttműködési megállapodást köt, melyben a hitelező hozzájárul az adósság ily 
módon történő megfizetéséhez, az ügyfél pedig vállalja az adósságkezelési tanácsadóval 
az együttműködést. 

(2) A támogatás csak a hitelezőnek folyósítható. A hitelező havi támogatás esetén 15 napon 
belül köteles értesíteni az önkormányzatot, ha az adós részéről egy adósságtörlesztés 
elmarad. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba. 
 
 
          Dr. Sztantics Csaba sk.                                                                    Szirbik Imre sk. 
                  jegyző                                                                                         polgármester 
 


