DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2018. (…….) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
valamint
a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.
§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, 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 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:
1. §
(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) működési költségvetését 30.125.009.649 Ft módosított bevételi, és 33.709.277.245 Ft
módosított kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi működési bevételek és működési
kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 3.584.267.596 Ft
hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetését 14.527.771.463 Ft módosított bevételi, és 45.512.297.223
Ft módosított kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi felhalmozási bevételek és
kiadások különbözeteként a felhalmozási költségvetés egyenlegét 30.984.525.760 Ft
hiánnyal,
összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési
kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 34.568.793.356 Ft
hiánnyal fogadja el.”
(2) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a
módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási
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előirányzatok egyenlege 34.568.793.356 Ft többletet mutat, amelyből a 2017. évi maradvány
összege 24.118.732.530 Ft.”
(3) A Rendelet 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Közgyűlés a (3)-(5) bekezdések alapján, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
főösszegét 97.495.326.688 Ft módosított mérlegfőösszeggel fogadja el.”
2. §
A Rendelet 1. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az önkormányzat a befektetési célú ingatlanszerzéssel és területelőkészítéssel
összefüggő kötelezettség-vállalások kiadásaira 2018. évben 8.500.000.000 Ft, 2019. évben
35.500.000.000 Ft külső finanszírozású forrást kíván igénybe venni (összesen
44.000.000.000 Ft összegben), amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.”
3. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közgyűlés az általános tartalék kiadási előirányzatát (5. melléklet 26. cím)
245.125.413 Ft összegben, a céltartalék kiadási előirányzatát (5. melléklet 27. cím, és az
5.19. melléklet) 256.753.731 Ft összegben állapítja meg.”
4. §
A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: étkeztetési térítési díjakról szóló rendelet) hatálya
alá tartozó költségvetési szervek alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó
munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2018. évre az önkormányzat a rezsiköltség
+ nyersanyagnorma 20%-a mértékben határozza meg. A költségvetési szervek kötelesek a
hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályát előzetesen tájékoztatni. Az ellátotti étkeztetéssel összefüggő kiadások
elszámolásánál (az általános forgalmi adó alapjaként) az étkeztetési térítési díjakról szóló
rendelet 3. mellékletében felsorolt gyermekjóléti alapellátást nyújtó költségvetési szervek
esetén a nyersanyagnormát és rezsiköltségként a nyersanyagnorma 79%-át veszik alapul, a
szociális ellátást nyújtó költségvetési szervek esetén a nyersanyagnormát, valamint
rezsiköltségként a szolgáltató által megajánlott nyersanyagnormára vetített rezsikulcs
százalékát veszik alapul.”
5. §
A Rendelet 19. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Közgyűlés az 1. § (5) és (8) bekezdésben meghatározott külső finanszírozású forrás
igénybevételével összefüggő hatáskörként határozza meg:

2. oldal

a) a Kormány előzetes hozzájárulásának megkérését, ha az adósságot keletkeztető ügylet
tárgya szerint szükség van a Kormány előzetes hozzájárulására, és az ügylet értéke eléri,
vagy meghaladja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
alapján számított értékhatárt,
b) a hitelt nyújtó hitelintézet kiválasztását (az ajánlatok értékelését),
c) a b) pont szerint kiválasztott hitelintézettel történő hitelszerződés megkötését.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át,
amelyet az 1. § (5) és (8) bekezdésben rögzített hitel felvételével kapcsolatban, a
gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes
véleményezését követően gyakorolhat.”
6. §
A Rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Az Áht. 109. § (6) bekezdés alapján, a kiadások készpénzben történő teljesítésére:]
„b) az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Debreceni Intézményműködtető Központ
házipénztárában az a) pontban felsorolt esetekben és a „K123. Egyéb külső személyi
juttatások” rovat alá tartozó kiadások esetében”
[van lehetőség, amennyiben nincs mód a banki átutalással történő teljesítésre.]
7. §
A Rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
2. melléklet helyébe a 2. melléklet,
2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet,
2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
2.5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
5. melléklete helyébe a 6. melléklet,
5.1. melléklete helyébe a 7. melléklet,
5.4. melléklete helyébe a 8. melléklet,
5.7. melléklete helyébe a 9. melléklet,
5.9. melléklete helyébe a 10. melléklet,
5.12. melléklete helyébe a 11. melléklet,
5.13. melléklete helyébe a 12. melléklet,
5.14. melléklete helyébe a 13. melléklet,
5.17. melléklete helyébe a 14. melléklet,
5.18. melléklete helyébe a 15. melléklet,
6. melléklete helyébe a 16. melléklet
lép.
8. §
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„4. §
A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a 3. § (4)
bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás kivételével a Polgármesterre ruházza át.”
9. §
Ez a rendelet 2018. június 29. napján lép hatályba.

Dr. Papp László
polgármester

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző
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