TÁJÉKOZTATÓ
a települési adósságcsökkentési támogatásról
Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a
folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult
 aki szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik, szolgáltatói szerződés a nevére szól,
 akinek az adóssága meghaladja az 50 000 Ft-ot (kezelhető adósság maximális összege
300 000 Ft),
 akinek az adósságai közül valamelyiknél fennálló tartozása legalább 4 havi, vagy a
szolgáltatásból kikapcsolták, valamint
 akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
 egyedül élő személy esetén a 85 000 Ft-ot,
 kettő fő együttélése esetén a 78 000 Ft-ot,
 három vagy több fő együttélése esetén a 70 000 Ft-ot.
Az önkormányzat által a települési adósságcsökkentési támogatás körébe bevont
adósságok típusai







vezetékes gázdíj-tartozás,
áramszolgáltatási díjtartozás,
víz és csatornahasználati díjtartozás,
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjtartozás,
lakbérhátralék,
hulladékkezelési díjhátralék.

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
a) első alkalommal a bevont adósság 70 %-a,
b) második alkalommal a bevont adósság legfeljebb 60 %-a,
c) harmadik alkalommal a bevont adósság legfeljebb 45 %-a,
d) negyedik alkalommal a bevont adósság legfeljebb 25 %-a,
azzal, hogy a támogatás összege legfeljebb 210 000 forint lehet.
A települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult kötelezettségei
 Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult köteles a bevont adósság és az adósságcsökkentési
támogatás különbözetét vállalásától függően egy összegben vagy havi részletekben a
szolgáltatónak megfizetni, valamint a kérelem benyújtását követően, az adósságkezelési
tanácsadóval kötött adósságkezelési megállapodásban rögzített időtartam alatt valamennyi
egyéb tárgyhavi közüzemi díjfizetési kötelezettségének eleget tenni.
 A települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult köteles együttműködni az
önkormányzattal, a szolgáltatóval és az adósságkezelési tanácsadóval az általa meghatározott
ideig.
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 Amennyiben a települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult a nyilatkozatban vállalt
kötelezettségének bármilyen okból nem tesz eleget, az adósságcsökkentési támogatás
megszűnik, az addig települési adósságcsökkentési támogatásban részesülőt 36 hónapra ki
kell zárni az adósságcsökkentési támogatásból.

Kérelem benyújtása
A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1.),
a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.), illetve letölthető az info.szolnok.hu
oldalról.
A kitöltött kérelem - a szükséges igazolásokkal felszerelve - Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be
 időpontegyeztetést követően ügyfélfogadási időben,
 postai úton Szolnok, Kossuth tér 9. címre, illetve
 elektronikusan a szoctam@ph.szolnok.hu e-mail címre.
A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat
(jövedelemigazolást, hátralék nagyságáról szóló igazolást, az adósságkezelési tanácsadó
javaslatát, stb.)

Elérhetőségek:
 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság
Szociális Támogatások Osztálya
Szolnok, Kossuth tér 1. földszint
Telefon: 56/503-585, 56/503-586
szoctam@ph.szolnok.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13-16 óráig,
szerdán 9-11 óráig és 13-15 óráig,
pénteken 9-12-ig.
 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
Adósságkezelési Tanácsadó
Szolnok, Városmajor út 67/A.
Telefon: 56/420-614
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8-16 óráig,
szerdán 8-18 óráig,
csütörtökön 8-12 óráig.
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