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Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/2007. (IV.04.) Kgy. rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló
2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2)
bekezdésben, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 37/D. § (5) bekezdésében,
38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (1)
bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)
bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 148. § (7) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„E rendelet alkalmazásában
a) szociális helyzetről való tájékozódás: környezettanulmány, szociális munkás által készített
interjú, közigazgatási szervtől információ kérése;
b) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 56-57. §-a szerinti helyszíni
szemle, amelynek célja kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei
teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán
Szolgáltató Központ szociális munkás családgondozó szakemberei is részt vehetnek;
c) közmunka: közmunkaprogram keretében meghirdetett, a közfeladatok ellátásának elősegítésére,
ill. az országgyűlés vagy a kormány által meghatározott cél elérésére irányuló foglalkoztatási
forma;
d) közcélú munka: olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy
helyi önkormányzati feladat ellátását szolgáló munka, melynek teljesítéséről – jogszabály
alapján – a települési önkormányzat gondoskodik, és a rendszeres szociális segélyben részesülő
nem foglalkoztatott személy, vagy élettársa, házastársa számára ajánlja fel.
da) megfelelő közcélú munka és közmunka: az a munka, amely a rendszeres szociális segélyben
részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy szakképzettségének, illetőleg iskolai
végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségének, valamint A
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv
(továbbiakban: Flt.) 25. § (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel és a várható havi
kereset eléri a minimálbér összegét. A foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti
naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában
meghatározott időtartam felét nem haladja meg és a várható havi kereset legalább az iskolai
végzettségének és az általa betöltött munkakörnek megfelelő garantált bérminimum összegének
időarányos részét eléri;
e) közhasznú munka: az Flt. alapján a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy az
önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása vagy
közhasznú tevékenység folytatása érdekében felajánlott munka, amelyet a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Regionális Kirendeltség, mint közhasznú munkát
támogat;
f) lakás alapterülete: a lakás okirattal hitelt érdemlő módon igazolt alapterülete;
g) albérleti díj: albérleti szerződésben meghatározott havi lakáshasználati díj az albérlő részére, ide
nem értve a lakásfenntartási költségeket;
h) az igénylő lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.”
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2. §
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult nem foglalkoztatott személy a Sztv. 37/H. §
rendelkezéseinek figyelembevételével munkavállalási kötelezettségét közmunka,
közhasznú munka vagy 90 nap, napi 4 vagy 6 órás időtartamú közcélú munkában való
részvétellel teljesíti, amely a jogosult kérelmére – a munkáltató egyetértésével –
legfeljebb 275 nappal meghosszabbítható.
(2) Aki a felkínált közmunkát, közhasznú munkát vagy közcélú munkát elvállalja, de
egészségi állapot, tanfolyamon való részvétel, vagy egyéb, önhibáján kívüli okból a
munkát felvenni nem tudja, a munkavégzésre halasztást kap. Az akadályozó körülmény
megszűnésétől számított 8 napon belül köteles jelentkezni a támogatást folyósító szervnél
az újbóli kiközvetítés érdekében.
(3) A támogatásban részesülő személy a közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka
felvételét akadályozó egészségügyi problémát, tanfolyamon való részvételt, vagy egyéb
önhibáján kívüli okot köteles hitelt érdemlő módon igazolni. Egészségügyi probléma
esetén a munkaköri alkalmassági vizsgálaton történő részvétel kötelező.
(4) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy a közmunka, közhasznú munka vagy közcélú
munka teljesítését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, erről
igazolást a munkaviszony megszűnését követő 15 napon belül csatolni kell.”
3. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ családsegítő szolgálatával
(továbbiakban: családsegítő szolgálat) köteles együttműködni.”
4. §
A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a segélyre való
jogosultságát az együttműködési kötelezettség megszegését követő hónap 1. napjától kell
megszüntetni, kivéve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének
esetét, amikor a jogosultságot a munkaviszony megszűnését követő naptól kell
megszüntetni. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének kell tekinteni a
Sztv. 37/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl, ha:
a) a segélyben részesülő a 7. § (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségeknek a
jogerős határozat kézhezvétele ellenére egyáltalán nem tesz eleget,
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő neki felróható okból a közmunkára,
közhasznú munkára vagy közcélú munkára vonatkozó idézésre nem jelenik meg,
vagy a közvetítés során nem működik együtt,
c) a Sztv. 25. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a segélyben részesülőnek felróható
ok miatt nem lehet elvégezni.”
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5. §
A R.14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege megegyezik az egy m2-re jutó elismert havi
költség és a 12. § c) pontjában meghatározott összeg különbözetével, amely nem lehet
kevesebb havi 2.500,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a havi 10.000,- Ft-ot. A támogatás
összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni. Az albérleti díj költségeihez
megállapított lakásfenntartási támogatás összege nem lehet magasabb az albérleti
szerződésben rögzített albérleti díj összegénél.”
6. §
A R. 17. § (1) bekezdése, (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és kiegészül az
alábbi (5) bekezdéssel:
„17. § (1) Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – az a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti
hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi,
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét,egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, és az ápolttal
közös lakásban él. A közös lakás feltételétől kivételes esetben el lehet térni, ha az ápoló
az ápolt betegségének jellegét figyelembe véve a gondozási, ápolási tevékenységet
maradéktalanul el tudja látni.
(3) Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatára kétévente kerül sor, a jogosultság
feltételeit bejelentés vagy hivatalból történt tudomásszerzés esetén soron kívül felül kell
vizsgálni. Ha a kérelmező a felülvizsgálat eredménye alapján a jogosultsági feltételeknek
nem felel meg, akkor az ápolási díjat meg kell szüntetni, egyéb esetekben a Sztv. 25. §
szerint kell eljárni.
(4) Az ápolási díj megszüntetéséről a Sztv. 42. § (3) bekezdésében, valamint ezen rendelet (5)
bekezdésében foglalt kivétellel a jogosultság megszűnésének napjával kell rendelkezni. A
határozott időre megállapított ápolási díj a határozott idő leteltével külön rendelkezés
nélkül megszűnik.
(5) Amennyiben az ápolási díj megállapítására jövedelem vizsgálata nélkül került sor, és a
kérelmező a legközelebbi soros vagy soron kívüli felülvizsgálatot követően a jövedelmi
feltételek hiánya miatt nem jogosult az ellátásra, az ápolási díj folyósítását a
felülvizsgálat időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.”
7. §
A R. 21. § (6)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (6) Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élő személy, illetőleg család a (2) bekezdés
h) pontjában szabályozott esetben négy alkalommal részesülhet átmeneti segélyben,
melynek együttes összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege négyszeresénél. Az átmeneti segély összegének meghatározásakor a
megállapítandó összeget csökkenteni kell a naptári évben az (5) bekezdés alapján már
megállapított segély összegével. Az így kiszámított segély összege nem lehet magasabb
a vállalt és meg nem fizetett önerő összegénél. Nem állapítható meg átmeneti segély a
21. § (2) bekezdés h) pontjára tekintettel, amennyiben kérelmező az általa vállalt önerő
összegét már befizette.
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(7) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy
lakástulajdonosnak és egy nyertes pályázatra csak egy alkalommal állapítható meg,
függetlenül a lakás tulajdonosainak számától, és a tulajdonos személyének változásától.
(8) A (2) bekezdés h) pontja szerinti átmeneti segélyhez a rendelet mellékletének 3. e)
pontjában meghatározott igazolásokat kell csatolni.”
8. §
A R. 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. § (4) A térítési díj támogatás összege
a) gyermekenként – a b) pontban foglalt kivételével – 3.000,- Ft, mely összeget 1.500,- Ftra kell módosítani - amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény a Gyvt. 148. §
(5) bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg a normatív étkeztetési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától.
b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény a Gyvt. 148. § (5)
bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt
az összeget 3.000,- Ft-ra kell módosítani a megszűnést követő hónap első napjától,
amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága
megszűnik.”
9. §
A R. 26. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„26. § (3) Amennyiben a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkezést nem
igényli meg, a gyermekintézmény köteles azt a tudomásszerzéstől számított 15 napon
belül írásban bejelenteni az Irodához.”
10. §
A R. 26. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„26. § (5) Amennyiben a térítési díj támogatásra való jogosultság amiatt kerül megszüntetésre,
mert a jogosult az étkeztetést nem veszi igénybe, a jogosultság a megszüntető határozat
meghozatalát követő második hónap első napjától szűnik meg.”
11. §
A R. 28. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. § (2) Nem kell megtéríteni a köztemetés költségét, ha a temetésre köteles személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege kétszeresét.
Kérelemre részletfizetés engedélyezhető, ha a temetésre köteles személy családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét.”
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12. §
A R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult:
a) az egyedül élő személy, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege kétszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi
rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési
díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) meghaladja a jövedelme
10 %-át,
b) a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét, feltéve, hogy a
kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a családban az egy
főre jutó havi jövedelem 10 %-át,
c) az, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja
ca) egyedülélő esetén havi jövedelmének 15 %-át,
cb) családban élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem 20 %-át.”
13. §
A R. 35. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„35. § (2) A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a Szociális, Családvédelmi és
Egészségügyi Irodán (továbbiakban: Iroda) vagy a Családsegítő Szolgálatnál nyújtható
be. A kérelemhez csatolni kell az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező
adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására.”
14. §
A R. 35. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„35. § (3) A kérelemhez csatolandó iratok jegyzékét a rendelet mellékletének 8. pontja
tartalmazza.”
15. §
A R. 43. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„43. § (4) A Közgyűlés
a) a Sztv. 7. § (2) bekezdése alapján a rászoruló személynek kifizetett átmeneti segély
visszafizetésével,
b) a Sztv. 17. § alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális
ellátás visszafizetésével, a megtérítendő összeg elengedésével és csökkentésével,
végrehajtás elrendelésével,
c) a Sztv. 37/H. § (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő
nem foglalkoztatott személyek részére közcélú foglalkoztatás megszervezésével és
a foglalkoztatással összefüggő megállapodások megkötésével,
d) a Sztv. 37/D. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és a nem foglalkoztatott
rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel foglalkozó együttműködésre
kijelölt szerv, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ
közötti megállapodások létrehozásával,
e) a Sztv. 38. § (1) bekezdése alapján a lakásfenntartási támogatás megállapításával,
f) a Sztv. 43/B. § alapján az ápolási díj megállapításával, megszüntetésével,
felülvizsgálatával,
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g)
h)
i)
j)
k)

a Sztv. 45. § (1) bekezdése alapján az átmeneti segély megállapításával,
a Sztv. 46. § (1) bekezdése alapján a temetési segély megállapításával,
a Sztv. 48. § alapján a közköltségen történő eltemettetéssel és a köztemetés
költségeinek hagyatéki teherként való bejelentésével, a köztemetés költségeinek
visszaigénylésével, a visszaigényelt összeg részletfizetésének engedélyezésével,
a Sztv. 55- 55/C. § alapján az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságával,
a Gyvt. 21. §-a alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával
kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza.”
16. §

(1)

E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével - a 2007. január 1. után indult és a hatályba lépéskor jogerősen még el nem bírált
ügyekben kell alkalmazni.

(2)

E rendelet 6. §-ában foglaltakat a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 3. § (5) bekezdése és 4–5. §-ai hatályukat
vesztik.

(4)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális, gyermekvédelmi ellátásokról és
támogatásokról szóló többször módosított 12/2003. (IV. 10.) Kgy. rendeletet módosító
2/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet, a 12/2005. (II. 28.) Kgy. rendelet 9. §-a hatályát veszti.

(5)

Jelen rendelet melléklete a R. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott melléklet helyébe lép.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. március 29. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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MELLÉKLET
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 10/2007. (IV.04.) Kgy. rendelettel módosított 2/2006. (II. 14.) rendelet 38. § (4)
bekezdéséhez az ellátási formánként a kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke
1.

Lakásfenntartási támogatás
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata
d) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját kell csatolni, amely költséghez a
lakásfenntartási támogatást kéri

2.

Ápolási díj
A kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell
a) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti háziorvos által kiállított igazolás és
szakvélemény,
b) Sztv. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása
esetén az intézmény vezetője által kiállított Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti
igazolás,
c) rendszeres pénzellátás esetén az utolsó havi összegről szóló igazolás/szelvény
d) 4 órás foglalkoztatásról szóló munkáltatói igazolás
e) fizetés nélküli szabadság igénybevételét engedélyező munkáltatói igazolás
f) jövedelemnyilatkozat,
g) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás

3.

Átmeneti segély
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás,
c) vagyonnyilatkozat,
d) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, tankönyv- és tanszervásárlás
költsége, elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye, szolgáltatási díjhátralékról
értesítés stb.
e) a 21. § (2) bekezdés h) pontjában szabályozott esetben:
ea) a lakóközösség nyertes pályázatáról szóló értesítés
eb) a lakóközösség kivitelezővel megkötött megállapodásának másolata
ec) a lakástulajdonosra háruló felújítási költségről szóló társasházi közgyűlési határozat
másolata, vagy közös képviselő által kiadott igazolás
ed) közös képviselő által kiadott igazolás a lakástulajdonos által a felújításhoz
önerőként befizetett összegről, ennek hiányában a közös képviselővel kötött
megállapodás az önerő részletfizetésére vonatkozólag
ee) a lakóközösség közös képviselője által megadott számlaszám, amelyre a
megállapított átmeneti segélyt kell utalni

4.

Temetési segély
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) vagyonnyilatkozat
d) eredeti temetési számla, vagy a szolgáltatást végző és a megrendelő közötti
megállapodás
e) az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
f) a biztosításról és annak összegéről szóló igazolás
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5.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás közül gyermekintézményi étkeztetési térítési díj
támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) vagyonnyilatkozat
d) az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása arról, hogy a gyermekintézmény
tanulója, illetve a gyermekintézmény javaslata a támogatás odaítéléséhez

6.

Köztemetés
a) elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
b) eredeti halottvizsgálati bizonyítvány
c) amennyiben az elhalálozással kapcsolatban rendőrségi vizsgálat történt, vagy a
háziorvos rendelte el a boncolást rendőrségi engedély szükséges a temetéshez, vagy
hamvasztáshoz
d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról, melyet a bejelentő vagy a
hozzátartozó tesz
Amennyiben van temetésre kötelezett személy, az előbb felsoroltak, továbbá
e) jövedelemnyilatkozat
f) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
g) nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, illetve
arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e

7.

Méltányosságból biztosított közgyógyellátás
A kérelmet a Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani és az
elbíráláshoz szükséges a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a Korm. rendelet 10. sz.
melléklete alapján kiállított háziorvosi igazolás, továbbá
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás

8.

Adósságcsökkentési támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás
c) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata
d) kérelmező nyilatkozata az adósságkezelési tanácsadáson való részvételéről és a vállalt,
legalább 25 %-os önrész megfizetéséről, annak idejéről
e) közüzemi szolgáltató igazolása az adósság összegéről és keletkezésének időszakáról
f) a hitelező(k) és az adós adósságkezelési szolgáltatásban való részvételére kötött
megállapodást
g) kérelmező nyilatkozata az adatvédelem feloldásáról
h) adósságkezelési tanácsadó javaslata

