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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006.(V.1.)
rendeletének módosítását javaslom az alábbiakra hivatkozással.
1. A Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal az önkormányzati rendelettel
kapcsolatban törvényességi feljegyzést készített. A feljegyzés megállapította az
önkormányzati rendelet hibáit, hiányosságait, konkrétan meghatározta azok
törvényszerű pontosításának, kijavításának szükségességét és módját, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek megfelelően.
2. 2010. március 1. napjával hatályba lépett a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet. A rendelet részletes szabályokat ír elő a jogszabályok, így
az önkormányzati rendeletek tartalmi, formai, szerkesztési követelményeire. A
jövőben valamennyi rendelettervezetünket az előírt egységes, szigorú feltételeknek
megfelelően kell a képviselőtestület elé terjeszteni. (A szabályozás többek között
előírja, hogy felsorolások esetén csak betűjel vagy arab számok használhatók,
gondolatjel vagy egyéb szimbólum nem, egy szakaszon belüli bekezdések közé új
bekezdés beillesztése esetén a továbbiak száma nem emelkedhet, az új bekezdést a
megelőző bekezdés számával és az ábécé soron következő kisbetűjével kell jelölni,
a rendelet melléklete csak normatív tartalmú rendelkezéseket tartalmazhat.)
A rendelettervezetet már az új IRM rendelet szerint készítettük elő, az előterjesztés
azonban még néhány esetben eltérő megfogalmazást tartalmaz az alaprendelethez
szövegéhez illeszkedve.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 346/2009.(XI.30.) számú
határozatával fogadta el a 2010. évi költségvetési koncepcióját, mely szerint felül
kell vizsgálni az önkormányzati rendelet alapján folyósítható ápolási díj feltételeit.
A költségvetési koncepció szempontjait figyelembe véve költségmegtakarító
intézkedések bevezetését javaslom az ápolási díjon kívül az átmeneti segélyre és
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása tekintetében, mely szintén
a rendelet módosítását teszi szükségessé.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
bekezdése előírja:
„Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.”
I.
Az Államigazgatási Hivatal észrevételei alapján, a rendelet jogszabályoknak való
megfeleltetése érdekében az alábbi módosításokat javaslom:
−

A rendelet 5. § (4) bekezdés 4. francia bekezdése az ápolási díj igényléséhez a
4. sz. melléklet szerinti kérelem nyomtatvány használatát rendeli el. Az ápolási díj

megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 4. számú
melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, így az önkormányzati rendelet 5.
§ (4) bekezdés 4. francia bekezdését hatályon kívül kell helyezni.
−
A rendelet 10. § (1) bekezdésében az ápolt személy lakóhelyére, így a közös
háztartásban élésre vonatkozó rendelkezés jogosultsági feltételként nem írható elő. A
méltányossági ápolási díj megállapítására az alanyi jogú ápolási díjra vonatkozó
szabályok alkalmazandóak, így kifogásolható a rendelet 10. § (2) bekezdése, mely a
Szoc. törvény kizáró feltételeihez képest további szigorítást fogalmaz meg.
−
A rendelet 12. §-ából törölni kell az állandó lakóhely fogalmat, tekintettel arra,
hogy a rendelet hatályát annak 2. §-a tartalmazza.
−
A rendelet 12. § (6) bekezdését hatályon kívül kell helyezni, mert a kérelmező
felhatalmazása nélkül ír elő jelzálogjog, illetve elidegenítési tilalom bejegyzési
kötelezettséget. Ez a lehetőség nem szűnik meg e bekezdés hatályon kívül
helyezésével, ugyanis a rendelet 12. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a kölcsön
visszafizetésének feltételeit a felek megállapodásban rögzítik. Ennek a
megállapodásnak a tartalmi eleme a kérelmező felhatalmazó nyilatkozata a fentebb
írt kötelezettségek bejegyeztetéséhez az ingatlan-nyilvántartásba.
A rendelet 1., 2., 3. és 5. sz. mellékletei a jogszabályi változások miatt több ponton
aktualizálásra szorulnak.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.2.) Korm. rendeletben
előírt követelményeknek megfelelően a rendelet mellékleteiben - a kérelem
nyomtatványokon – szerepeltetni kell a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ).
Az 1 és 2. számú melléklet kérelem nyomtatvány tartalmazza a jövedelmi adatok
valódiságával kapcsolatban az állami adóhatóság megkeresését, melynek törvényi
átszámozása miatt a változást át kell vezetni az alábbiak szerint: „….1993. évi III.
törvény 10. § (7) bekezdése alapján…”
Az 1. sz. melléklet a lakásfenntartási támogatás iránti kérelem nyomtatvány nem
tartalmazza a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdésének d) pontját. Ez a
kérelmező nyilatkozata, mellyel a kérelmet ki kell egészíteni.
„Nyilatkozom arról, hogy a háztartásomban előfizetős gáz- vagy áramfogyasztást*
mérő készülék került felszerelésre. Azonosító száma___________________ ”
(*A megfelelőt szövegrészt alá kell húzni.)
A kérelemből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „Hagyományos fűtés miatt”
A szövegrész helyesen.
Bérelt lakás bérleti díjának fizetése miatt a támogatást készpénzben/folyószámlára
kérem utalni. Folyószámla száma: ………………………………”
Az 5. sz. melléklet az adósságkezelési támogatás iránti kérelem nyomtatványon nem
szerepel a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdésének f) pontja, a
kérelem 5. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra:

„5. Tudomásul veszem, hogy az adósság rendezése alatt köteles vagyok együttműködni
az adósság kezelési tanácsadóval.”
A 7. pontban az Együttműködési megállapodás pontos neve az Sztv. szerint
„Adósságkezelési megállapodás.”
A kérelem 10. pontja kiegészül a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 51. § (2) bek. f)
pontjával:
„Nyilatkozom, hogy amennyibe részemre előfizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő
készüléket biztosítanak, vállalom a készülék legalább egyéves időtartamban történő
rendeltetésszerű használatát.”
II.
Költségmegtakarításra vonatkozó javaslatok
A szociális törvény szerint az önkormányzat képviselő-testülete átmeneti segélyt a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt, mely adható
alkalmanként és rendszerességgel.
A kérelmek benyújtásakor a törvény az állampolgárokat nem kötelezi olyan élethelyzet
igazolására, mely valóban indokolttá tenné a segély megállapítását, de a család
jövedelemhatára alapján az ellátásra jogosultak.
Így volt olyan család, amely évente 6-8, sőt 11 alkalommal is részesült, alkalmakként
5-6.000.-Ft összegben. A segély megállapítására hozott határozatokat tértivevénnyel
kell kiküldeni, mely a postaköltséget is igen megnöveli.
A közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján pl.
családosok esetében a családi pótlékról a Magyar Államkincstártól a hivatalnak kell
megkérnie az ellátásról szóló igazolást, mely szintén növeli a postaköltséget. A szinte
havonta jelentkező kérelmezőknek minden esetben meg kell kérni az ilyen
igazolásokat, mivel az igazolások csak egy hónapig érvényesek.
2009-ben átmeneti segélyben 2307 fő részesült, a kiadás összesen 9.815.000,-Ft volt.
Ezért lenne szükség – hasonlóan más önkormányzatokhoz – meghatározni
(maximálni) az évi jogosultság számát és összegét.
Célszerű és gazdaságosabb lenne az évi négy alkalommal (negyedévente)
megállapított átmeneti segély. A megállapítás jogosultságához a jövedelemhatár
maradna az eddig meghatározott mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének
150 %-a, mely ebben az évben 42.750.-Ft, a segély összege az első két alkalommal 55.000.-Ft, a következő két alkalommal 4-4.000.-Ft. Ha a kérelmező mind a négy
alkalommal igényli, akkor évi max. 18.000.-Ft átmeneti segélyben részesülhetne.
A leszabályozással a kérelmezők száma, így a kifizetett összeg is csökkenne. A
kérelem benyújtásakor megvizsgáljuk a család tagjai által addig beadott kérelmeket,
így megállapítás az évi négy alkalomnál többször nem fordulhat elő.
A szociális törvény 45.§ (4) bek. kimondja, hogy elsősorban azokat a személyeket
indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, ill. családjuk létfenntartásáról

más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások,
különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
Ezért a méltányos átmeneti segély (amelynél a jövedelemhatár a nyugdíjminimum
300 %-a) megállapításakor csak konkrét esetek igazolásával kerüljön megállapításra,
mint pl. baleset, elemi kár, vagy betegség, de az sem több mint 5.000.-Ft összegben és
évente két alkalommal.
Az önkormányzati rendeletben szabályozott - méltányos ápolás díjra és járulékára
2009-ben (nettó 12.951.545.-Ft + 1.038.730.-Ft) 13.990.275.-Ft lett folyósítva, kb. 45
fő részére. A szociális törvény szerint a méltányos ápolási díj összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 80 %-a kell, hogy legyen.
Önkormányzati rendeletünk az ápolási díj összegét 100 %-ban határozta meg.
Jelenleg a nyugdíjminimum összege bruttó 28.500.-Ft, annak 80 %-a 22.800.-Ft, bruttó
különbség 5.700.-Ft. Javasolom csak a törvényi minimum (80 % azaz 22.800.-Ft)
meghatározását méltányos ápolási díjként az év hátralévő részében.
A lakásfenntartási támogatásnál egyedi fűtés esetén a kérelmező részére az egy évre
megállapított és egy összegben kiutalt lakásfenntartási támogatást (mely akár lehet
100.000.-Ft is) az ügyfeleink többsége valójában nem a fenntartási költségek (pl.
tüzelő) vásárlására használja fel, hanem pl. szobafestésre, ablakcserére, kölcsön
visszafizetésére.
Javaslom, hogy a
- lakásfenntartási támogatást a kérelmező a jövőben ne egy összegben kapja meg,
- albérlet esetében, az albérleti szerződést figyelembe véve havonta kerüljön kiutalásra
a támogatás a kérelmezőnek,
- egyéb esetekben a támogatás összegét – közüzemi számla kötelező bemutatásával –
havonta a szolgáltatóhoz utalja a hivatal. Ezzel nemcsak a havi közüzemi díjat
rendezné az ügyfél, hanem az esetlegesen felhalmozódott hátralék törlesztését is.
Abban az esetben, ha több a hivatal által átutalt támogatás összege, mint a közüzemi
díj díj, év végén azt visszautalja vagy elszámolja a kérelmező ügyfele részére.
Ezt az is indokolja, hogy ha a kérelmező a támogatást egy összegben (egy évre)
megkapja és a folyósítás ideje alatt lakcímet változtat, a támogatás fennmaradó részét
vissza kell (kellene) fizetnie. Ez sajnos több esetben lehetetlen szociális helyzetük
miatt, ezért ezzel a hivatal kintlévősége tovább halmozódik.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől a rendeletmódosítás elfogadását.
Dombóvár, 2010. március 16.
Patay Vilmos
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alkotmány 44/A § (1)
bekezdés a) pontja, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján alkotott
rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól
szóló 21/2006. (V. 1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakásfenntartási támogatás minden hónap 5. napjáig a kérelmező által
megjelölt szolgáltatóhoz, albérlet esetében a kérelmező részére kell utalni.”
2. §
(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartósan beteg, 18. életévét betöltött személy ellátását végző közeli hozzátartozó
részére a polgármester ápolási díjat állapít meg az Szt. 41-43. §-ban foglaltaknak
megfelelően, ha a gondozást ellátó közeli hozzátartozó családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló
esetén annak 150%-át nem haladja meg.”
(2) A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%a.”
3. §
(1) A Rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Átmeneti segély a szociálisan rászorultnak egy naptári évben négy alkalommal
adható. Az első és második alkalommal 5 000.-Ft összegű, a harmadik és a negyedik
alkalommal 4 000.-Ft összegű segély állapítható meg.”
(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester kivételes méltánylást érdemlő esetekben akkor is megállapíthat
évente két alkalommal átmeneti segélyt, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át, de nem éri el annak 300%-át. Kivételes méltánylást érdemlő eset a súlyos

betegség, baleset, elemi kár, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadás, melyet a
kérelmezőnek igazolnia kell.”
4. §
A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kamatmentes kölcsönt kaphat az a kérelmező, aki vagy akinek a családjában
legalább 1 fő munkaviszonnyal vagy rendszeres jövedelemmel rendelkezik.”
5. §
(1) E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően

indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (4) bekezdés d) pontja,
b) 6. § (2) bekezdése,
c) 10. § (2) bekezdése és
d) 12. § (6) bekezdése.
(3) A Rendelet 1-3. és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-4. melléklete lép.
(4) E § (2) bekezdése az (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépést követő napon

hatályát veszti.

Patay Vilmos
polgármester

dr.Gábor Ferenc
jegyző

1. sz. melléklet
„1. számú melléklet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM

lakásfenntartási támogatás megállapításához

Kérelmező neve:………………………………………………………………………………
Szül. hely és idő: …………………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………………
Leánykori neve: …………………………………………………………………………………
Bejelentett lakás címe: …………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………
Állampolgársága: …………………………………TAJ száma…………….…………
A lakás alapterülete: ....................... m2
A lakás nagyságát hitelt érdemlően igazolom a kérelemhez csatolt okirattal (tulajdoni lap,
építési engedély, használatbavételi engedély).......................................................................
A lakásban együtt élő, ott lakcímmel rendelkezők adatai (neve, születési helye és ideje, anyja
leánykori neve):
Neve:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
1.
2.
3.
4.
5
6.
A lakásban az alábbi jogcímen lakok (a megfelelő választ aláhúzással jelölje):
Tulajdonos
Tulajdonos rokona
Főbérlő
Albérlő
Szívességi lakáshasználó
A háztartás összjövedelme ....... Ft, mely alapján az egy főre jutó havi jövedelem ......... Ft.
A támogatást szolgáltatóhoz kérem. A szolgáltató neve........................................................, a
fogyasztási azonosító: _______________________________________..........................
Nyilatkozom, hogy háztartásomban előfizetős gáz-/áramfogyasztást* mérő készülék került
felszerelésre. (* a megfelelőt kérjük aláhúzni.)
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dombóvár, 200…………………
kérelmező aláírása „

2. sz. melléklet
„2. számú melléklet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
az átmeneti segély megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ...................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................................
Lakóhely: ...................................................Tartózkodási hely: ..........................................
Állampolgársága: .....………………………TAJ száma: ………….……………………..
Kérem, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjenek.
Indokaim:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
A kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók száma: ……….. fő.
Név

Születési hely, idő,
anyja neve

Rokoni kapcsolat

16. évet betöltött
személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………. Ft/hó.
A kérelemhez csatolom
a) a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve rendszeres
pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat
b) 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását
c) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ...........................................
................................................
kérelmező aláírása”

3. sz. melléklet
„3. számú melléklet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Temetési segély iránti kérelem

Név: …………………………………Leánykori név: ………………………………….
Szül. hely és idő: ……………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………...
Állampolgársága: ……………………………TAJ száma:……………………………..
Dombóvár, …………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy
temetési segélyben részesítsenek, mert …………………………………………………
…………………………………… (rokoni kapcsolat) eltemettetéséről gondoskodtam.
A haláleset helye és időpontja: ………………………………………………………....
A családtagok adatai (neve, születési helye és ideje, anyja leánykori neve):
Neve:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

1.
2.
3.
4.
5
6.

Kérelem indoka (a kívánt szövegrész aláhúzandó)
1
az eltemettetésre nem voltam köteles,
2
a temetési költségek saját/családom létfenntartását veszélyeztetik.
A kérelemhez csatolom:
1
a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló igazolásokat,
2
a temetési költségekről szóló eredeti számlákat
3
amennyiben a haláleset más településen történt, az elhunyt személy halotti
anyakönyvi kivonatát,
Dombóvár, ……………………………..
…………………………….
kérelmező aláírása „

4. számú melléklet
„5. számú melléklet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
adósságkezelési támogatás megállapítására
Név:
Leánykori neve:

_____________________________________________

Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
Állampolgárság:

TAJ szám:______________

A háztartásban együtt élők száma:
A háztartás összjövedelme:

.- Ft

Egy főre jutó havi jövedelem:

.- Ft

A lakásban együtt élő, ott lakcímmel rendelkezők adatai (neve, születési helye és ideje, anyja
leánykori neve):
Neve:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
A lakásban az alábbi jogcímen lakok (a megfelelő választ aláhúzással jelölje):
1. Tulajdonos
2. Tulajdonos rokona
3. Főbérlő
4. Albérlő
5. Szívességi lakáshasználó
A lakás alapterülete, szobaszám: _____________________________________

1. Hátralékok:
Szolgáltató neve

Tartozás jogcíme

Tőketartozás

Kamat

Összesen (Ft)

Összes hátralék
2. Vállalt hátralék törlesztés:
Melyik szolgáltató részére Futamidő

Mikortól

Havi részlet

Összes törlesztés (Ft)

Mikortól

Havi részlet

Összes törlesztés

Összes vállalt hiteltörlesztés
3. Önkormányzattól kért támogatás:
Melyik szolgáltató részére Futamidő

Összes hátraléktörlesztés
Kérem, hogy az adósságkezelési támogatáshoz rendelt lakásfenntartási támogatást az alábbi
szolgáltatóhoz utalják: ________________________________________________.
4. Nyilatkozom arról, hogy az önkormányzat által megállapított támogatás és az
adósságkezelési programba bevont adósság különbözetét az adósságkezelési tanácsadóval
egyezetett módon és időben megfizetem.
5. Tudomásul veszem, hogy az adósság rendezése alatt köteles vagyok együttműködni az
adósság kezelési tanácsadóval.
6. Tudomásul veszem, hogy fizetési vagy bármely az adósságtörlesztéssel kapcsolatos
problémámat azonnal jeleznem kell tanácsadónak.
7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Adósságkezelési megállapodásban, valamint az
adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozatban rögzített
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, az adósságkezelési támogatás tovább nem
folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell fizetni.
8. Tudomásul veszem, hogy a támogatás meghiúsulása után két évig újabb adósság
csökkentő támogatásban nem részesülhetek.
9. A kérelemhez az adósságkezelési tanácsadón keresztül csatolom:
a) Adósságkezelési megállapodást,
b) Jövedelemigazolást, és jövedelem nyilatkozatot,

c) A fennálló tartozásokról szóló szolgáltatói igazolást,
d) Az általam lakott lakás nagyságának hivatalos igazolását.
10. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) a kérelemben leírtak a valóságnak megfelelnek
b) a kérelemben feltüntetett adatok, tények, körülmények változásáról soron kívül köteles
vagyok értesíteni az adósságkezelési tanácsadót.
Nyilatkozom, hogy amennyiben részemre előfizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő
készüléket biztosítanak, vállalom a készülék legalább egyéves időtartamban történő
rendeltetésszerű használatát.

Dombóvár, 20….. …………….. hó …….. nap

kérelmező”

