
100/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 
Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy az adósságkezelési 
szolgáltatás tárgyában, az E.ON Áramszolgáltató KFT-vel az együttműködési 
megállapodást aláírja.   
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző  
Határidő:   azonnal 

 
 

 
INDOKOLÁS 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közel két évtizede biztosítja az arra szociálisan 
rászoruló családok számára az adósságkezelési szolgáltatást, amely a lakhatás megőrzése és a 
további eladósodás megakadályozása érdekében, a lakáscélú kiadások körében felhalmozott 
díjhátralékok megfizetéséhez nyújt segítséget. 
Az adósságkezelési szolgáltatás két részből áll, az adósságcsökkentési támogatásból (pénzbeli 
ellátás) és az adósságkezelési tanácsadásból. Az adósságkezelési szolgáltatást jellemzően csak 
olyan rászorult személyek/családok vehetik igénybe –a jogszabályi feltételeknek megfelelően-
, akik részben még fizetőképesek, azaz a tartozásuk önrészét, valamint a folyó havi lakáscélú 
kiadásaikat fizetni tudják, továbbá a hátralékuk rendezése érdekében az adósságkezelési 
tanácsadóval az együttműködést vállalják.  
A jogosultság feltételeit 2015. február 28-ig a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, és a végrehajtására kiadott 63/2006.(III.27.) 
Korm. rendelet, valamint az önkormányzat helyi szociális rendelete szabályozta. A 40.000 főt 
meghaladó települések önkormányzatai számára az ellátás biztosítása kötelező volt. 
 
A szociális ellátórendszer átalakítását követően 2015. március 1-jétől a települési 
önkormányzatok képviselőtestületei dönthettek arról, hogy ezt az ellátási formát a jövőben is 
biztosítani kívánják-e, amennyiben igen, milyen feltételekkel. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. februári ülésén úgy határozott, hogy az 
adósságkezelési szolgáltatást a települési támogatások között, az arra rászorulók részére 
továbbra is biztosítja. A jogosultság feltételeit – a korábbiakkal szinte azonos tartalommal – a 
pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletben szabályozta.  
 
Fentieket követően az E.ON. Energiaszolgáltató KFT. megkereste azokat az 
önkormányzatokat – köztük Kaposvárt is - akik 2015. március 1-jét követően is biztosítani 
kívánták az adósságkezelési szolgáltatást, hogy velük új, együttműködési megállapodást 
kössön. A Szolgáltatóval az új együttműködési megállapodás megkötéséről a Közgyűlés a 
140/2015. (IX.10.) számú önkormányzati határozatával döntött.  
 
A Szolgáltató ismét megkereséssel fordult önkormányzatunk felé a korábban kötött 
adósságkezelési támogatás együttműködési megállapodásának módosítását kérve, többek 
között az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hivatalosan az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve a cégükben bekövetkezett név (cégük új neve: E.ON 
Áramszolgáltató KFT), továbbá új adó és cégjegyzékszám változás miatt.   
 
Adósságkezelési támogatás azoknál az adósságtípusoknál nyújtható, amelyek szolgáltatóival 
az önkormányzat az együttes tehervállalás elvének biztosítása érdekében együttműködési 
megállapodást kötött és akik az adósság rendezése érdekében engedményeket tettek (pl.: 
részletfizetési lehetőség, követelés tekintetében folyamatban lévő végrehajtási eljárás  
felfüggesztése,). A korábban megkötött együttműködési megállapodások alapján több 
adósságtípusnál pl: lakbérhátralék, távhőszolgáltatási díj tartozás (stb.) nyújtható támogatás. 
 
Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy áramdíj tartozásra az elmúlt 4 évben és az idén milyen 
összegű támogatást nyújtott önkormányzatunk adósságkezelési szolgáltatás keretében a 
szociálisan rászorulók számára.   
 
Áramdíj tartozásra megállapított adósságkezelési támogatások összege 2016-tól, 2020. 
szeptember 30. napjáig.     
 
Adósságtípus: 
áramdíj tartozás (évenkénti 
bontásban)  

Személy/család Kifizetett támogatás 

2016. év   6 734.340,-Ft 
2017. év  9 538.735,-Ft 
2018. év  7 387.300,-Ft 
2019. év 15 942.000,-Ft 
2020. szeptember 30. napjáig  9 570.808,-Ft 
Összesen                       46 3.173.183,-Ft 
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A Szolgáltató az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt, az adósságkezelésbe bevont 
követelések miatt az adóssal szemben végrehajtási eljárást nem kezdeményez, a már 
folyamatban lévőket felfüggeszti. A már kikapcsolt fogyasztó esetén az önrész 50%-ának 
megfizetése után kezdeményezhető a szolgáltatás visszakapcsolása. 
 
Tekintettel a fentiekre a szociálisan rászoruló kaposvári személyek/családok érdekében 
szükséges, hogy az együttműködési megállapodást Önkormányzatunk az E.ON 
Áramszolgáltató KFT-vel kösse meg. 
 
Kaposvár, 2020. december 1. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
 


