1.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2006 (II.24.)
önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által
szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról
- kivonata-

II. Fejezet
Egyéb rendelkezések
6. §
(1) hatályon kívül helyezve
(2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az
eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás.
(3) Az e rendeletben meghatározott támogatások esetében a jogosultság megállapításakor a
Gyvt. 131. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az e rendeletben meghatározott támogatások esetén a család fogalma alatt az Szjt 4. § (1)
bekezdésének c) pontjában meghatározottakat kell alkalmazni.
(5) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben nem lehetséges a
hatósággal való elektronikus kapcsolattartás.
2.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2010. (VII. 14.)
önkormányzati rendelete
a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról
- kivonata-

II. fejezet
A KÖZTERÜLET DÍJMENTES HASZNÁLATÁRA ÉS A HASZNÁLAT RENDJÉRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A közterület használat díjmentességének egyes előírásai
4. § (1) A közterület a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett díjmentesen
használható a jogszabályokban meghatározott, továbbá a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
alapvető rendeltetésekre, valamint a (2)-(7b) bekezdésben meghatározott célokra.
(2) Díjmentes cégenként, szervezetenként legfeljebb
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a) egy önállóan létesítendő cégjelző illetve címjelző berendezés (a továbbiakban együtt:
cégjelző berendezés), vagy egy feliratrendszeren belül összefogottan több cégjelző berendezés
bejáratonkénti - jogszabályi kötelezettség alapján történő - elhelyezése, vagy
b) egy darab cégjelző berendezés, egy darab - legfeljebb 1 m2 nagyságú - saját
tevékenységet megjelölő berendezés, továbbá
c) egy darab cégér
elhelyezése.
Az a) és b) pontokban körülírt berendezések díjmentes elhelyezésének feltétele, hogy az
elhelyezés az érintett cég, szervezet székhelyének, telephelyének közterületi homlokzata
síkjában, a közterületbe legfeljebb 10 cm-re nyúló tábla formájában történjen.
(3) A (2) bekezdés cégjelző berendezésekre vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni
kell az üzletek nevét, jellegét tartalmazó üzletfeliratra is.
III. Fejezet
A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL

A közterület hirdetés céljára történő igénybevételének különös szabályai
9. § Közterületen legfeljebb az alábbi berendezések helyezhetőek el:
a) az I. díjövezet közterületein:
1. cégérek és legfeljebb 1 m2 felületű cégjelző berendezések és reklámhordozók (az épület
homlokzatán fényforrással működtetett berendezés is),
2. utcabútoron igénybe vett reklámfelület,
3. építési reklámháló elhelyezése,
4. kereskedelmi, gazdasági szolgáltató hely útbaigazító táblája.
b) a II. díjövezet közterületein az a) pontban foglaltakon kívül a legfeljebb 3 m2 felületű
reklámhordozók (az épület homlokzatán fényforrással működtetett berendezés is),
c) a III. díjövezet közterületein a b) pontban foglaltakon kívül a legfeljebb 6 m2 felületű,
tábla formájú, egymástól legalább 100 m távolságban telepített reklámhordozók,
d) a IV. és az V. díjövezet közterületein a c) pontban foglaltaknál nagyobb felületű
reklámhordozók.
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12. § (1) A közterület hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg, ha
a) a közterület a 3. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapvető rendeltetésekre
átmenetileg sem szükséges és az alapvető rendeltetések céljára való használatot nem zavarja a
tervezett igénybevétel,
b) az igénybe vevő a 3. § (3) bekezdésében előírt követelményeket teljesíti,
c) az igénybe vevő az igénybevételi díjfizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá a
hasznosító szervvel szemben korábbi közterület igénybevételből vagy használatból eredő
díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn,
d) természetvédelmi terület esetében az igénybe vevő jogerős természetvédelmi engedéllyel
rendelkezik.
e) a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és a közútkezelői
hozzájárulás, valamint amennyiben a tevékenység gyakorlásához a településkép védelméről
szóló rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása szükséges, a tevékenység tudomásul
vételéről szóló polgármesteri igazolás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának
hozzájárulása rendelkezésre áll,
f) műemlékké nyilvánított épület esetében az igénybe vevő örökségvédelmi hatóság által
kiadott engedéllyel rendelkezik, és
g) a jelen rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülnek.
IV. Fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó
előírások
16. § (1) A közterület filmalkotás forgatása - ezen alcím alkalmazásában ideértve a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
hatálya alá tartozó reklámfilmet, valamint azokat az eseteket is, amikor a közterület használatra
csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenység, illetve a stáb parkolása,
kiürítés, a forgalomtechnikai biztonság biztosítása miatt kerül sor - céljából történő
igénybevételre ezen alcím szabályait kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célú közterület használat iránti kérelmet a Magyar
Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a
továbbiakban: MNF) kell előterjeszteni.
(3) Az MNF az (1) bekezdésben meghatározott célú közterület használatról a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 76. §-a
szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a közterület használójával. A hatósági szerződés
átruházott hatáskörben a polgármester jóváhagyásával, polgármesteri hozzájárulással válik
érvényessé.
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3.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (III.
28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
- kivonata 12. Eljárásjogi rendelkezések
13. § (1) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben nem lehetséges
a hatósággal való elektronikus kapcsolattartás.
(2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás.

4.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2013. (III.
28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról
- kivonata III. fejezet
Az intézményi jogviszonnyal összefüggő rendelkezések
6. Az intézményi jogviszony keletkezése, megszűnése
8. § (1) Az önkormányzat által biztosított ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban
a) házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátások esetén a Rendelet 1. számú
mellékletének I. része szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás” és a II. része szerinti
Jövedelemnyilatkozat,
b) szakosított ellátási formák esetében a Rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti
„Egészségi Állapotra vonatkozó igazolás” és a II. része szerinti „Jövedelemnyilatkozat”,
valamint a III. rész szerinti „Vagyonnyilatkozat”
benyújtásával az igényelt ellátást biztosító intézmény vezetőjénél (a továbbiakban:
intézményvezető) kell előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető dönt.
(2) A családsegítést és a népkonyhai étkezést külön eljárás nélkül lehet igénybe venni.
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(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről
gondoskodik, ha az ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és
annak elhárítása más módon nem lehetséges.
(4) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével - az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében felsorolt ellátások
kivételével - az Szt. 94/C. § (3) bekezdésének megfelelő tartalmú megállapodást köt.
(5) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben.
(6) Az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás felmondásának szabályait az Szt. 101. §-a
tartalmazza.
(7) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az
intézményi jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben az Egészségügyi és Szociális
Bizottság határozattal dönt, az ezen döntés elleni fellebbezés elbírálása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

8. Személyi térítési díj
10. § (1) A személyi térítési díjat az Szt. 115. § (2), a 117. § (1)-(2), valamint (3)-(5)
bekezdésének alkalmazásával az intézményvezető állapítja meg.
(2) A személyi térítési díj megállapításánál az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint megállapított
intézményi térítési díjat kell alapul venni.
(3) Amennyiben a térítési díj fizetésére - az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértékét vitatja, vagy
annak csökkentését, vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a fizetendő
személyi térítési díj mértékéről. Az ezen döntés elleni fellebbezés elbírálása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. A Közgyűlés
döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési
díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat - a házi segítségnyújtás kivételével, ahol havonta
utólag - valamennyi ellátás esetén havonta előre kell megfizetni az intézmény számlájára.
IV. Fejezet
Vegyes rendelkezések

10. Eljárásjogi rendelkezések
13. § (1) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben nem lehetséges
a hatósággal való elektronikus kapcsolattartás.
(2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárások keretében kizárt az újrafelvételi
eljárás.
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5.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2013. (IV.
25.) önkormányzati rendelete
1

az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás végzésének feltételeiről
- kivonata 4. A járati engedély kiadására irányuló eljárás, az engedély kiadásának feltételei
5. § (1) A járati engedély kiadására vonatkozó eljárásra a közigazgatási és hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A járati engedély kiadására irányuló eljárásban a megállóhelyek igénybevételéhez a közút
kezelőjének állásfoglalását is be kell szerezni.
(3) A közútkezelői állásfoglalásnak ki kell terjednie a 4. § (3) bekezdés b)-e) pontjaiban
foglalt elemeknek a közutak kezelésével összefüggő véleményezésére is.

5. A rendeletben foglaltak ellenőrzése, a járati engedély visszavonása, megtagadása
8. § (1) A jelen rendeletben foglalt feltételek betartását a Városüzemeltetési Osztály ellenőrzi.
(2) A Városüzemeltetési Osztály az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során tapasztaltakat
jegyzőkönyvben rögzíti.
(3) A polgármester a Ket. 94. §-a szerinti jogkövetkezményeken felül a kiadott járati
engedélyt a rendeletben foglaltak megsértése miatt visszavonhatja és a járat üzemeltetője
részére további járati engedély kiadását legfeljebb 1 évre megtagadhatja.

6.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatások helyi szabályairól
- kivonata 5. § (1) Az egyes támogatások iránti kérelem benyújtására, elbírálására, a támogatás
folyósítására - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - jelen §-ban foglalt közös szabályokat
kell alkalmazni.
(2) A jövedelem számítására irányadó időszak a Szt. 10. § (2)-(3) bekezdésében
meghatározott időtartam. A kérelmező, illetve a támogatott a megváltozott jövedelmet 15
napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztálynak.
6

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése
esetén a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét a polgármester amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból
a) elengedheti, vagy
b) csökkentheti, vagy
c) legfeljebb 12 havi részletben történő megfizetését engedélyezheti.
(4) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben nem lehetséges a
hatósággal való elektronikus kapcsolattartás.
(5) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére
az eljárás felfüggesztése és az újrafelvételi eljárás.

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 4.000.-Ft/hó,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultnak 4.500.-Ft/hó.
(4) A támogatást a közszolgáltatóhoz (villanyáram, víz-csatornahasználat, gázfogyasztás,
távhő-szolgáltatás, szemétszállítás), a bérleti díj támogatást a bérbeadóhoz, amennyiben a
támogatás a közös költséghez kerül megállapításra, közvetlenül a társasház számlájára vagy a
lakásszövetkezet felé kell teljesíteni.
(5) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás
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a) hagyományos tüzelőanyag (szén, tűzifa, olaj) beszerzéséhez pénzbeli támogatásként kerül
megállapításra, a támogatást közvetlenül a jogosultnak kell teljesíteni;
b) természetbeni támogatás formájában (tűzifa) kerül megállapításra, a Szociális Osztály a
támogatásról szóló jogerős határozat 1 példányát haladéktalanul megküldi a DEHUSZ
Nonprofit Kft. részére, aki a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - a telephelyén
lévő tűzifából - 1 év időtartamra 15q tűzifát kiszállít a jogosult lakcímére.
(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek számától, kivéve a társbérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(7) A lakásfenntartási támogatást
- egy közüzemi díj megfizetéséhez, vagy
- bérleti díjhoz, vagy
- hagyományos tüzelőanyag beszerzéséhez, vagy
- közös költséghez lehet igényelni.

13. § (1) A települési önkormányzat a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával (a
továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti Központ) kötött megállapodás alapján az
adósságcsökkentési támogatás részeként adósságkezelési tanácsadást működtet.
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadó alkalmazásával az adósságkezelési
tanácsadás keretében:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását és készségét,
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a továbbiakban:
adósságkezelési megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy
személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés
módosítását,
f) haladéktalanul jelzi az adós fizetési képességének megváltozását,
g) jelenléti ívet és nyilvántartást vezet az adósságcsökkentési tanácsadáson való részvételről.
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(3) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt együttműködik a tanácsadóval,
melynek során köteles:
a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül megjelenni a Család- és Gyermekjóléti Központnál és vele
adósságkezelési megállapodást kötni, vagy akadályoztatása esetén ezt előre jelezni és a
mulasztást az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 napon belül pótolni,
c) a Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött adósságkezelési megállapodásban
foglaltakat betartani,
d) az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt a körülményeiben bekövetkezett minden
olyan változást 8 napon belül bejelenteni, amely fizetési képességét, készségét érinti,
e) a tanácsadóval történő személyes találkozás önhibáján kívüli meghiúsulása esetén az
akadályoztatás okát haladéktalanul, de legkésőbb az akadály elhárulását követő 5 napon belül
a tanácsadó tudomására hozni és hitelt érdemlően igazolni.
14. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását, vagy jövedelmére vonatkozó nyilatkozatát,
b) a fogyasztói adatokról tett nyilatkozatot,
c) az adóssággal terhelt lakás alapterületét, a használat jogcímét igazoló okirat másolatát.
(2) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságcsökkentési támogatásba történő
bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, a
rendelet szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság bevonható az eljárásba.
(3) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 12 havi elmaradásnak
minősül.
(4) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési
támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni.
(5) Az adós az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül a követelés jogosultjával együttműködési megállapodást
köt, amelyet az aláírást követő 8 napon belül - a Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött
adósságkezelési megállapodással együtt - köteles benyújtani a Szociális Osztályhoz.
(6) Ha az adós az önrész megfizetését részletekben vállalta, a megállapított
adósságcsökkentési támogatás - az adott havi önrész befizetéséről és a lakhatási kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás adós által történő becsatolását
követő hónap 10. napjáig - átutalásra kerül a követelés jogosultjának.
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(7) Ha az adós az önrész megfizetését egy összegben vállalta, úgy a megállapított
adósságcsökkentési támogatás - az önrész befizetéséről szóló igazolás adós által történő
becsatolását követő hónap 5. napjáig - átutalásra kerül a követelés jogosultjának.

10. A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátási formái
21. § (1) Gyógyszertámogatás biztosítható annak a személynek, akinek családjában az egy
főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülélő, vagy
egyedülálló személy esetén 220%-át. A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Az ügyintézési határidő gyógyszertámogatás esetében a kérelem beérkezésétől számított
10 nap.
(3) A támogatás a gyógyszer igazolt költsége, de legfeljebb a nyugdíjminimum összege.
(4) Gyógyszertámogatás biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval
előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult
jelentkezésekor az általa bemutatott támogatásra jogosító jogerős határozat alapján
biztosítják számára a szükséges gyógyszert.
(5) A szolgáltatás elszámolása havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a
szolgáltató által a Szociális Osztályhoz megküldött számla és kimutatás alapján történik.

23. § (1) A Polgármester mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól azt az
eltemettetésre köteles személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum összegét, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 120%át, valamint a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné.
(2) Az ügyintézési határidő - kivéve a vidéki köztemetés költségének megtérítését - a kérelem
beérkezésétől számított 15 nap.
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