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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése
alapján a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a
halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A fenti rövid határidő betartása és a gyors ügyintézés érdekében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek,

hogy határozattal ruházza át az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének
hatáskörét a polgármesterre. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (4)-(5) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja
át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör
tovább nem ruházható.
II.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 70. éven
felüliek részére 2004 óta biztosít hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatást, amely
esetén a jogosultak részére a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 136.; a továbbiakban: közszolgáltató) nem állít ki
számlát, hanem azt összesítve, egyben számlázza le az Önkormányzat felé. Az önkormányzati
költségvetésből rendelkezésre álló összegből kerül megfizetésre a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj a jogosultak helyett.
2016. április 1. napjától módosításra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Hulladéktörvény), melynek 32/A. § (1) bekezdés i) pontja szerint az állam átvette a
közszolgáltatóktól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja beszedéséhez kapcsolódó
feladatokat. A Hulladéktörvény 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam ezen feladatainak ellátására
koordináló szervezetet hozott létre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 13.; a továbbiakban: NHKV Zrt.)
személyében.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében ha az önkormányzat
díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet számára az önkormányzat köteles megtéríteni.
A jövőben tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásban részesülők helyett az
Önkormányzatnak az állam felé - az NHKV Zrt. részére - kell teljesítenie a számlafizetést a
közszolgáltató helyett.
A fentiek figyelembevételével a szakosztály áttekintette a 70. éven felüliek részére biztosított
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás szabályait is tartalmazó, a települési
támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet), amelynek módosítása szükséges az alábbiakban részletezett indoklás alapján.
A Rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a polgármester - az egyéb támogatások kategóriáján belül
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást állapít meg:
a) egyrészt 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 feltéve, hogy
aa) a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
300%-át,
ab) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 400%-át;
b) másrészt a 75. 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.
A Rendelet jelenleg hatályos 24. § (8) bekezdése szerint a támogatásról szóló határozatban
megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt a közszolgáltatóhoz havonta kell átutalni az
átvállalt közszolgáltatási díjat.
Tekintettel a fentiekben bemutatott jogszabályi változásokra, a Rendelet 24. § (8) bekezdését
módosítani szükséges és a közszolgáltató helyett az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezetet kell szerepeltetni a Rendelet ezen bekezdésében.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a
közszolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az NHKV Zrt. felé, ugyanis köteles minden
olyan adatot megadni, amely az NHKV Zrt.-nek a közszolgáltatási díj számlázásához szükséges. A
közszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét az Önkormányzat közreműködésével teljesíti,
ugyanis az Önkormányzat állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásban
részesülők jogosultságát és az erről szóló adatokat rendszeresen megküldi a közszolgáltatónak.
Az Önkormányzat az NHKV Zrt. által benyújtott számla alapján az abban szereplő összeget 15
napon belül köteles átutalni az NHKV Zrt. részére.
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 nem meghatározható.
2. A Rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következménye nem várható.
3. A Rendelet módosításának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem meghatározható.
4. A jogszabály módosítására okot ad, hogy a megalkotása óta eltelt időszakban magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges a Rendelet rendelkezésének pontosítása.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban,
valamint a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, 41. §
(4) bekezdése alapján
1./ átruházza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1)
bekezdésében meghatározott, az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének hatáskörét
a polgármesterre.
2./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározottak alapján meghozandó
döntések előkészítéséről gondoskodni szíveskedjen és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: a Szociális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2016. augusztus 23.
Dr. Papp László
polgármester

