
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS címen 

 

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe Hatáskör gyakorlója: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében Kaposvár Megyei
Jogú Város Polgármestere 

Az ellátás célja:  az eladósodott családok lakhatásának megőrzése. 

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon.

Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 

A kérelem benyújtásának helye: 
Kaposvári  Humánszolgáltatási  Gondnokság  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ
Adósságkezelési Csoport 
7400 Kaposvár, Honvéd u. 33/A. 

Tel.: 82/512-158 

e-mail:adossagkezelo@cssk.hu  

Ügyfélfogadás: 
            Hétfő: 13:00 - 16:00 óráig 

     Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 óráig 

Egyéb információk:  
Adósságkezelési szolgáltatásban az a személy részesíthető, akinek: 

• hátraléka meghaladja az 50.000- Ft-ot és a helyi szociális rendeletben meghatározott
kiadások valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 

• a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, feltéve, hogy  
• a  háztartás  egy  főre  jutó  havi  nettó  jövedelme  a  nyugdíjminimum 350 %-át  nem

haladja meg és vagyona  a háztartás tagjai egyikének sincs, továbbá 
• a támogatással érintett lakás nagysága: 
• két személyig a 60 m2-t, 
• három személyig a 80 m2-t, 
• négy személyig a 100 m2-t, illetve személyenként további 25 m2-el növelt részt nem

haladja meg és  

 

 

 

 



• vállalja az adósság és az adósságkezelési támogatás különbözetének megfizetését és
az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

• Családi ház vonatkozásában, amennyiben az ingatlan értékesítésére vagy cseréjére –
az  alacsony  vételár,  vagy  kereslethiány  miatt  nincs  lehetőség  –  a  rendeletben
meghatározottak alapján a lakásnagyság mértékétől 25 m2-rel a kérelmező javára el
lehet térni. 

• A kezelendő adósság felső határa az 500.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. 
• Az adósságkezelés körébe vonható lakhatási költségek körébe tartozó tartozások pl: 
• áramdíj tartozás, 
• víz- és csatornadíj tartozás, 
• távhőszolgáltatási díjtartozás, 
• lakbérhátralék, 
• hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve az abból átváltott szabad

felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
• Az  önkormányzat  az  adósságkezelési  tanácsadást  a  Humánszolgáltatási

Gondnokságon keresztül látja el. 
 
A kérelem elbírálásának határideje: teljes eljárásban 60 napon belül. 

    
      Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül


