
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelete*  1

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében 
eljárva, 
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Hajdú-
Bihar megyei Területi Agrárkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

3. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

3. § 

(2) Az ingatlanonként legfeljebb két személy által lakott két önálló 50 m-es körzetben 
elhelyezkedő lakóingatlan esetében a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek a közszolgáltató részére írásban 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják, és adják át ürítésre, 
valamint arról, hogy a közszolgáltatást melyik ingatlanhasználó fizeti, vagy a két használó 
milyen arányban fizeti, és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó részére kell a 
közszolgáltatónak kiszámlázni. 

  *A Közgyűlés a rendeletet a 2013. október 3-ai ülésén fogadta el.1



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete  *

a települési támogatások helyi szabályairól 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. 
§ (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 134/E. §-ában 
meghatározott feladatkörében, a IV. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 
rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül élő 
személyek számára meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások 
formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének módjait. 

  A Közgyűlés a rendeletet a 2015. február 26-ai  ülésén fogadta el.*



II. Fejezet 

Települési támogatás 

5. Lakásfenntartási támogatás 

7. § 

(1) A polgármester kérelemre lakásfenntartási támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló 
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez feltéve, hogy 

a) a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum  
220%-át,  

b) egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 250%-át,  
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  

(2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás közszolgáltatási díjhoz kerül igénylésre, a 
kérelmet a közszolgáltatóval szerződésben lévő fogyasztó személy terjesztheti elő.  

(3) A lakásfenntartási támogatás összege: 
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosult esetében 3.000.-Ft/hó, 
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultnak 3.500.- Ft/hó. 

(4) A támogatást a közszolgáltatóhoz (villanyáram, víz-csatornahasználat, gázfogyasztás, 
távhő-szolgáltatás, szemétszállítás), a bérleti díj támogatást a bérbeadóhoz kell teljesíteni. 

(5) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás  

a) közös költséghez kerül megállapításra, a támogatást közvetlenül a társasház számlájára 
vagy a lakásszövetkezet felé kell teljesíteni, 

6. Adósságcsökkentési támogatás 

11. § 

(1) A polgármester a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan 
rászorult személy részére adósságcsökkentési támogatást állapít meg. A települési 
önkormányzat a támogatás keretén belül adósságkezelési tanácsadást nyújt. 

(2) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. 

12. § 

(1) A polgármester adósságcsökkentési támogatást állapít meg azon személy részére, akinek: 

a) az adóssága együttesen meghaladja az 50.000.-Ft-ot, de nem haladja meg a 300.000.-Ft-ot, 
és 



b) az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok valamelyikénél fennálló 
tartozása három havi, vagy a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és 

c) a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a (3) bekezdésben  
meghatározott összeghatárt, és 

d) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének (a továbbiakban: 
önrész) megfizetését a szolgáltatónak, és 

e) egy fős háztartás esetén a használatában lévő lakása, vagy lakásként használt nem lakáscélú 
helyisége legfeljebb 60 m2 alapterületű, kertes családi háza legfeljebb 80 m2 alapterületű. 
Több fős háztartás esetén személyenként további legfeljebb 6 m2-rel növelt mértékű, de az 
alapterület a 100 m2-t nem haladja meg, és 

f) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és 
g) vagyona nincs. 

(2) Adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok: 

a) áramdíjtartozás, 

b) távhő-szolgáltatási díjtartozás, 

c) víz- és csatornahasználati díjtartozás, 

d) szemétszállítási díjtartozás, 

e) lakbérhátralék. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke:  
 a) családban élő igénylő esetén, amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
a nyugdíjminimum 

 aa) 150 %-a alatt van, az adósság 75 %-a, 
 ab) 170 %-a alatt van, az adósság 60 %-a, 
 ac) 200 %-a alatt van, az adósság 50 %-a, 

 b) egyedülélő esetén, amennyiben a havi jövedelem a nyugdíjminimum 
 ba) 200 %-a alatt van, az adósság 75 %-a, 
 bb) 220 %-a alatt van, az adósság 60 %-a, 
 bc) 250 %-a alatt van, az adósság 50 %-a. 

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás mértéke nem haladhatja meg a 225.000.- Ft-ot. 

(5) Az adós az önrészt a nyilatkozatától függően egy összegben vagy részletekben havonta, de 
legfeljebb 12 hónap alatt köteles megfizetni a követelés jogosultjának. 

IV. Fejezet 

Egyéb támogatások  

11. A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának 
támogatása 

24. § 



(1) A polgármester a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást 
állapít meg a 70. életévét betöltött, egyedülélő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag 
házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött 
gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi 
pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A 
támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben 
felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál 
nincs. 


