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Az a d 6 s s r[ gkezel6s i szolgi,Itatits 16 I sz6 I 6 3 6 I 200 4.(X.1.)
iinkormiinvzati rendelet m6dositrisir6l

Szigetv6r V6ros Onkorminyzata Klpvisel6-testiilete az ad6ss5gkezel6si szolgSltat6sr6l sz6l6
36.12004. (X.1.) 6r. sz6mri rendelet6t (tov6bbiakban: alaprendelet) az alilbbiak szerint m6dosida:

r .$

Az alaprendelet 4.$ (8) bekezdlse az al6bbira m6dosul:

(3) Ugyanazon szem6ly vagy hilztartds6nak tagja
nem 6rtve a Sztv. 55/B. $ (l) bekezd6s szerinti
r6szestlhet ad6ssigkezel6si szolg6ltat6sban.

2.$

Az alaprendelet 5.$ (2)bekezd6se az al6bbira m6dosul:

(2) Az rinkorm6nyzat ktil<in jogszab6lyban
tan6csad6st a SZOCEG Nonprofit Kft. 6ltal
Int9zm6ny irtj an biztositj a.

az ad6ss5gkezel6si szolg6ltat6s lezardsht6l - ide
megsztin6st - sz6mitott 6 h6napon beliil nem

me ghatilr ozott felt6telek
fenntartott Dr. Raksinyi

3 .$

az ad6ss6gkezel6si
Integr6lt Szoci6lis

szerint
Arpaa

Az alaprendelet 8.$ az al{hbiram6dosul:

(1) Az ad6ss6gcsokkent6si t6mogat6s m6rt6ke nem haladhatja meg az ad6ss6g 75o -6t,6s <isszege
legfeljebb 300.000,-Ft, azaz hiromszilzezer forint lehet. A tilmogat6s egy dsszegben vagy havi
r6szletekben ny0jthat6 az adSs v6llal6s6t61 fiigg<ien.

(2) Az ad6ss6gkezel6si szolgfitatfts k<ir6be tartoz6 adoss6gtipusokb6l keletkezett ad6ss6gok
maxim6lis osszege az eljhrhs megindit6s6nak id6pontjdban nem haladhatja meg a 400.000,- Ft-ot.

(3) Amennyiben az ad6snak t<ibb ad6ss 6ga van az ad6ss6gkezel6si szolgilltatitsba tort6no bevon6s
krit6riuma legalSbb az egylk ad6ss5gtipus vonatkozfs6ban fenn6llnak, b6rmelyik, az onkormfnyzati
rendelet szerint kezelhet6 ad6ss6gtipusba tartoz6 ad6ss6g kezelheto.

( ) Ha az ad6s egyidejrileg tiibbf6le ad6ss6g kezel6s6t k6ri, akkor az ad6sshgcstikkent6si t6mogat6st
a kezelt ad6s s6gok ar itny itnak fi gyelemb ev6tel 6vel kell meghat 6r ozni " "

(5) Ha a kezelendo ad6ss6gok egyrittes osszege meghaladja a (2) bekezd6sben meghatdrozott felso
hatfirt, akkor a (3) bekezd6sben foglaltakt6l elt6rden az ad6ss6gcsrikkent6si t6mogatdst ahhoz az
ad6ss6gtipushoz kell nyrijtani, amely legink6bb veszelyezteti az ad6s lakhatrisi fblt6teleit.

(6) Az 6ves elsz6mol6 szdmla meg nem fizet6s6bol szhrmaz6 h6tral6k tizenklt havi elmarad6snak
minostil.



4.$

Az alaprendelet 10.$ (1) bekezdese az al6bbira m6dosul:

(l) Az onkorm6nyz at - azad6ss6gkezel6si szolg lltathsrajogosult r€sz6re- a SZOCEG Nonprofit
Kft. fenntartiisa alatt mtikrjd6 Dr. Raks6nyi Arp6d Integr6lt SzociSlis Int6zm6ny Csal6dsegit6
Szolg6lata ritj6n ad6ss6gkezel6si tan6csad6st biztosit, melyen az ad6s koteles r6szt venni.

s.$

Az alaprendelet 11.$ (2) az alibbiram6dosul:

(2) Az ad6ss6gkezel6si szolg6ltat6srajogosult kdteles az ad6ss6gkezel6si tan6csad6st ig6nybe venni.
Ennek keret6ben kdteles egyiittmrik<idni a Dr. Raks6nyi Arp6d Integrdlt Szociilis Int6zm6ny
ad6ss6gkezel6si tan6csad6j6val, aktivan krjzremrikrjdni az ad6ss6gkezel6si meg6llapod6s
kidolgoz6s6ban, 6s az ad6ss6gkezel6si meg6llapod6st megk<itni.

6.$

Az alaprendelet 13.$ (l)-(2) bekezd6se az alilbbiram6dosul:

(1) A k6relmeket 6v kdzben folyamatosan lehet benyfjtani a Dr. RaksSnyr A.pAd Integr6lt Szoci6lis
Intlzmlny ad6ss6gkezel6si tan6csad6jrihoz a 6312006.(11I.27.) Korm. rendelet
51.$ (2) bekezd6s6ben meghatdrozott tartalomnak megfelel6 formanyomtatviinyon. Az eljilrhsi
cselekm6nyek elektronikus riton nern v6gezhet6k.

(2) Az ad6ss6gkezel6si szolg6ltat6s ir6nti k6relemhez csatolni kell
a.) a hintart5s tagjainak jovedelm6r6l tett nyilatkozatot,
b.) ahitelezo illtalki6llitott iratotazad6ss6g jogcim6r616s <isszeg6r6l,vagy ak6zizemi szolg6ltat6s
kikapcsol6s6nak t6ny6r6l,
c.) az ad6ssSgkezel6si tan6csad6 javaslat6t a kerelmez6 ad6ss6gkezel6si szolg6ltatiisba t<irt6no
bevon6silra.

A rendelet kihirdet6se nap16n l6p hat6lyba.

7.$
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