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I.
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet ) 24. § (1) bekezdése alapján a polgármester a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást állapít meg a 70. életévét betöltött, egyedül élő
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.
Jelenleg Debrecenben (6300 társasházban és 4600 családi házban élő) megközelítőleg 11 ezer fő
részesül hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatásban, amely 2015. évben 228.604.165.Ft költséget jelentett az Önkormányzatnak. Ezen felül 2015. évben az Önkormányzat 70 millió
forint kompenzációs díjat fizetett ki a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: szolgáltató) részére, amely költség a központilag meghatározott szolgáltatási díj és a
szolgáltató által a szolgáltatás végzése során ténylegesen felmerülő díj különbözete.
A 70. éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatása a szociális ellátások közül
a legnagyobb kiadást jelentő támogatási forma.
Új kérelmezők esetében a jogosultság tekintetében új szabályt vezetne be az önkormányzat 2016.
július 1-től. Az új kérelmet benyújtók esetében, amennyiben 70. életévüket betöltötték, de a 75.
életévüket még nem, jövedelemtől függően kerülne a támogatás megállapításra az alábbiak szerint:
A jogosultság feltétele jövedelemhatárhoz kötött lenne, egyedülélő esetén a havi jövedelem a
nyugdíjminimum (2016. évben 28.500.-Ft) 4-szeresét (114.000.-Ft), többszemélyes család esetén az
egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 3-szorosát (85.500.-Ft) nem haladhatja meg. A
támogatás mértéke továbbra is a jogosult által ténylegesen használt maximum 80 literes
gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a maradna.
Amennyiben a kérelmező a 75. életévét betöltötte, a fenti jövedelemvizsgálat nélkül kerülne a
támogatás megállapításra.
A 2016. július 1. előtt megállapított ellátásokat ez a szabály nem érintené, a támogatás változatlan
feltételekkel kerül biztosításra.
A módosítás bevezetésével előre nem állapítható meg a költségcsökkenés mértéke.
II.
A szépkorúak jubileumi juttatása állami támogatás, amelyet a 90., 95., 100., 105. -ik születésnapjuk
betöltésére tekintettel kapnak az idősek a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon keresztül, mindig annyi
ezer forintot, ahányadik születésnapjuk van, ezen felül oklevelet, illetve a 95., 100. évesek esetén
személyes köszöntést és virágcsokrot kapnak, amely eseményről a sajtó is beszámol.
Az önkormányzat önként vállalt feladatként a Rendelet 27. §-a alapján a 101. illetve az azt követő
életéveit betöltő személy részére nyújt támogatást, amelynek mértéke 50.000.-Ft, valamint itt is
személyes köszöntés és virágcsokor is átadásra kerül, a sajtó bevonásával.
Az idősek és családjaik körében nagy népszerűségnek örvend, hogy az állam és az önkormányzat
ilyen módon ismeri el őket és magas életkorukat.
Debrecenben évente 20-25 között van azok száma akik 101. vagy annál magasabb életkorukra
tekintettel részesülnek támogatásban, illetve emléklap és virágcsokor kíséretében az önkormányzati
képviselők által személyes köszöntésben.
Az idős emberek életkorának elismeréseként a szépkorúak juttatásához hasonlóan javasolt a
támogatás emelése, az általuk betöltött életévükkel megegyező mértékre 2016. március 1-től.

Ez várhatóan évente 1,25 millió forint többletköltséget jelentene az önkormányzatnak.
III.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Rendelet módosításának társadalmi hatása azon kérelmezők esetében jelentkezik, akik 2016.
július 1. után kívánják megigényelni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezményt és
70-75 évesek. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatással kapcsolatos
módosítással az önkormányzat költsége csökkenne.
A 101. illetve az azt követő életéveit betöltők esetében a támogatás mértékének emelésével kis
mértékben nőne az önkormányzatnál erre fordított összeg.
2. A Rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következménye nem várható.
3. A Rendelet módosításának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj támogatással kapcsolatos módosítással várható, mivel a jogosultság
tekintetében a jövedelem vizsgálata előírásra kerül.
4. A jogszabály módosítására okot ad, hogy a megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján a
Rendelet egyes rendelkezéseinek pontosítása, illetve módosítása vált szükségessé. A Rendelet
módosításának elmaradása többletkiadást jelentene az önkormányzat számára.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előzőekben leírtak alapján a Rendelet tervezetét megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2016. február 9.
Dr. Papp László
polgármester

