Adósságkezelés a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Családsegítő Központjában
2013. március 08. péntek, 11:58

Az adósságkezelési tanácsadás és az ehhez kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás, a
Budapest XXI. kerületben bejelentett vagy tartózkodási címmel rendelkező, életvitelszerűen a
hátralékkal érintett ingatlanban élő egyének, illetve családok számára nyújt segítséget, ha azok
a jogszabályban és az 53/2011. (XII. 15.) számú hely rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelnek.

Jelen tájékoztatás a szolgáltatás igénybevételének fontosabb alapfeltételeit tartalmazza. A
részletes feltételekről az adósságkezelési tanácsadó, valamint a családgondozó tud
tájékoztatást nyújtani!

Mi az adósságkezelési tanácsadás?

Segíthet az átmenetileg nehéz helyzetbe került, de már stabilizálódó anyagi helyzetben lévő
háztartások felhalmozott közüzemi díjhátralékainak rendezésében.

Mi a cél?

• A hátraléktól való megszabadulás.

• Az eladósodás okainak feltárása, következmények feltérképezése.

• Költségvetési egyensúly helyreállítása.

• A hátralékok visszafizetésében segítség (az adósságcsökkentési támogatás maximális
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összege: 200. 000.- Ft)

• Új hátralékok keletkezésének megelőzése.

Mi minősül adósságnak?

A lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő szolgáltatási, víz- és csatorna-hálózati, szemétszállítási, közös költség, valamint lakbérhátralék)

Ki részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban?
- a lakás bérlője, tulajdonosa, haszonélvezője, aki életvitelszerűen a lakásban lakik, és ő az
adósság tulajdonosa is,
- akinek az adóssága meghaladja az 50.000.- Ft-ot (de nem haladja meg az 1.000.000.Ft-ot) és akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy a
szolgáltatást kikapcsolták,
- akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
- egyedül élő esetében: az öregségi nyugdíj 2,5-szeresét (2013-ban ez 71.250.- Ft)
- több együtt élő személy esetén az öregségi nyugdíjminimum 2-szeresét (2013-ban
57.000.- Ft),
- a havi számláit már fizetni tudja
- az adósságkezelési szolgáltatás időtartama, valamint az ezt megelőző előzetes
együttműködés (3 hónap) alatt a befizetett számláit minden hónapban bemutatja az
adósságkezelési tanácsadónak

Igénybevétel:

Humán Szolgáltatások Igazgatósága, 1211 Budapest, Kiss J. altb. u. 54. (bejárat Táncsics M. u.
69.)

Nyitva tartás: Hétfő-csütörtök:8.00-18.00, Péntek: 8.00-14.00. Tel: 425-2408
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