A módosítással érintett hatályos rendeletek kivonata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatások helyi szabályairól
I. Fejezet
Általános rendelkezések
3. A támogatások formái, az egyes támogatások hatásköri és közös szabályai
3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben felsorolt pénzbeli
és természetbeni támogatások biztosításával kívánja enyhíteni a szociálisan rászoruló személyek,
családok és háztartások terheit, valamint a (4) bekezdésben meghatározott egyéb támogatásokat
nyújt.
(2) Települési támogatás:
a) lakásfenntartási támogatás,
aa) pénzbeli támogatás,
ab) természetbeni támogatás,
b) adósságcsökkentési támogatás.
(3) Rendkívüli települési támogatás:
a) pénzbeli
aa) időszaki támogatás,
ab) eseti támogatás,
b) természetbeni
ba) gyógyszertámogatás,
bb) kelengyetámogatás,
bc) iskolakezdési támogatás,
bd) köztemetés költségeinek átvállalása.
(4) Egyéb támogatás:
a) a 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának
támogatása,
b) a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele,
c) a Debrecen Város napján született gyermek édesanyja részére adott támogatás,
d) a 101. illetve azt követő életéveit betöltő személy támogatása.
4. § (1) A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a
Polgármesterre ruházza át.
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.
(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 hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az
eljárás szünetelése.

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) 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) egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 400%-át,
b) 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.
(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz
benyújtani.
(3) A kérelem a jogosultság keletkezése időpontját követően nyújtható be, a támogatás a
beadást követő hónap első napjától állapítható meg.
(4) A támogatás mértéke:
a) az egyéni gyűjtőedényt használók esetében a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló
jogszabályban meghatározott, - az általuk ténylegesen használt - legfeljebb 80 liter űrtartalmú

gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a,
b) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott
ingatlanra eső, a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban foglaltak alapján
kiszámított közszolgáltatási díj összege.
(5) Ha a jogosult az Szt. 9. §-ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást
a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.
(6) A támogatásra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során a támogatásban részesülő személy a számára - a mulasztáshoz fűződő
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - megküldött felülvizsgálati lapot a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel együtt köteles a
Szociális Osztály részére visszaküldeni. Az erre előírt határidő elmulasztása vagy a
felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a
mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.
(7) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyer, hogy a kedvezményre való
jogosultság továbbra is fennáll, az a felülvizsgálati lap Szociális Osztályhoz történő beérkezése
hónapjának első napjától kerül továbbfolyósításra.
(8) A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezethez kell átutalni az
átvállalt közszolgáltatási díjat.
(9) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapját
követő hónap első napja.
(10) A jogosult halála esetén a támogatást a túlélő, lakásban maradó 65. életévét betöltött
házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs, testvér, vagy életkorra tekintet nélkül a fogyatékkal élő
egyenes ági hozzátartozója részére meg kell állapítani, ha a túlélő személy az elhalálozást követő
30 napon belül kérelmet nyújt be a Szociális Osztályhoz, és az életkort kivéve az (1) bekezdésben
foglalt feltételeknek megfelel.

12. A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes
igénybevétele
25. § (1) A polgármester a 65. életévüket betöltött személyek részére az életminőségük javítása
érdekében a Nagyerdei Gyógyfürdő, vagy a Kerekestelepi Strandfürdő évente öt alkalommal
történő térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást állapít meg. A térítésmentes
fürdőbelépő csak a választott szolgáltatónál használható fel.
(2) A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevételének
megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) Az életkor szerinti jogosultság megállapításához a személyazonosság, a lakóhely és a
társadalombiztosítási azonosító adatokat kell igazolni.

13. Debrecen Város Napján elsőként Debrecenben született gyermek édesanyjának
támogatása
26. § Debrecen Város Napján (április 11-én) elsőként Debrecenben született, és itt élő gyermek
édesanyjának, amennyiben a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum hétszeresét, támogatás állapítható meg. Az eljárás hivatalból indul. A támogatás
mértéke 100.000.-Ft.

14. A 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy támogatása
27. § A 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy részére támogatás állapítható meg.
Az eljárás hivatalból indul. A támogatás mértéke a jogosult által betöltött életévvel egyenlő ezer
forint.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2001. (III. 6.)
Kr. rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról
IV. Fejezet
Szociális lakbértámogatás
6. § (1) Az arra rászoruló bérlők szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetük figyelembe
vételével támogatásban részesülhetnek.
(2) A bérlőt megillető maximális szociális lakbértámogatást az együtt költözők 1 főre jutó nettó
jövedelmének és az együtt költözők létszámának figyelembe vételével kell meghatározni. A
szociális lakbértámogatást a mindenkori öregségi nyugdíjminimum %-ában kifejezve a rendelet
5. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Nem jogosult szociális lakbértámogatásra a bérlő - kivéve, ha az általa használt lakás
leadása kapcsán a bérbeadóval megállapodik - ha ő vagy a vele együtt költöző személy.
a) bármilyen lakható ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti, bérleti jogával rendelkezik,
kivéve ha az szükség-, vagy komfort nélküli önkormányzati lakás, feltéve ha önkormányzati
lakását a bérbeadónak leadja, vagy
b) az általa bérelt önkormányzati bérlakás alapterülete meghaladja
1 fő esetén: 45 m2-t
2 fő esetén: 55 m2-t
3 fő esetén: 65 m2-t
4 fő esetén: 75 m2-t
5 fő esetén: 80 m2-t
6 fő esetén: 85 m2-t
azzal, hogy minden további személy esetén az alapterület 6 m2-rel nő.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok nem vonatkoznak a 2010. évtől
kezdődően kiírt bérlakás-pályázatok alapján bérleti jogot szerző azon személyekre, akiknek
lakáscélú kölcsönszerződését az abból eredő fizetési kötelezettségük nem teljesítése miatt a
pénzintézet felmondta, a végrehajtási eljárás folyamatban van, és ennek következtében
lakhatásuk veszélybe került.

Önrész
6/A. § A bérlő által vállalható maximális önrész meghatározásánál a család összes havi nettó
jövedelmét és az együtt költözők számát kell figyelembe venni oly módon, hogy az egyedül

költöző esetén az önrész az összjövedelem 30 %-a, 2 fő esetén 26 %-a, 3 fő esetén 24 %-a, 4 fő
esetén 20 %-a, 5 fő esetén 18 %-a, 6 és ettől több fő esetén 16 %-a.

A lakbérre vonatkozó általános szabályok
6/B. § (1) A bérlő által fizetendő lakbér összegét az általa vállalt önrész, a szociális
lakbértámogatás, valamint az igényelt önkormányzati lakbérkedvezmény adja. Amennyiben a
bérlő nettó jövedelme alapján számított önrész és a részére megállapított szociális
lakbértámogatás összegénél kisebb bérű lakást vesz bérbe, úgy a fizetendő önrész és a
megállapított szociális lakbértámogatás mértéke együttesen és arányosan csökkentendő.
(2) Az önrész és a szociális lakbértámogatás mértékének kiszámítása - a jövedelem és a
vagyoni helyzet igazolása után - DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának feladata,
melyet az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal hagy jóvá. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság megbízásának lejárata és az újonnan megválasztott Egészségügyi és Szociális
Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve ha működése szünetel, a Bizottság e
rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja. A határozat ellen DMJV
Önkormányzat Közgyűléséhez lehet fellebbezéssel élni.
(3) Az önrészről és a szociális lakbér támogatásról szóló igazolás 6 hónapig érvényes, annak
szükség szerinti megújításáról az igénylő köteles gondoskodni. Amennyiben az igénylő az
igazolás érvényességi idején belül önkormányzati lakásra bérleti szerződést köt, úgy az igazolás a
szerződés teljes időtartamára, de legfeljebb 5 évig érvényes. A bérbeadó köteles a szerződés
fennállta alatt ezt az igazolást figyelembe venni. A rendelet 4. sz. mellékletében rögzített fajlagos
lakbérek emelése esetén a bérlő részére megállapított szociális lakbértámogatás arányosan
növekszik.
(4) A súlyos mozgáskorlátozottak, a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakok és gyengénlátók,
valamint siketek a részükre megállapított szociális lakbértámogatás mértékén felül további 25 %
támogatásban részesülnek. Ezen támogatás szakorvosi igazolás benyújtása esetén igényelhető.
(5) A bérlakás pályázat eredményeként bérlővé vált személy által fizetendő önrészt a szerződés
létrejöttétől legfeljebb 12 hónapig 30%-os mértékben csökkenteni kell a bérlő által a bérbeadó
helyett a Lakástörvény 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint elvégzett munkák igazolt
költségei mértékéig.

X. Fejezet
Értelmező rendelkezések
13. § (1) Hasznos alapterület: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 31)
pontja szerinti alapterület azon része, amelyben a belmagasság 1,90 m (a fogalom nem
vonatkozik a terek használhatóságára).
(2) Intézményi szolgálati lakás: az Önkormányzat tulajdonában álló, feladatai ellátásához
biztosított, a helyi önkormányzati költségvetési szerv (intézmény) vagyonkezelésében lévő, az
Ltv. hatályba lépése előtt szolgálatinak, illetve vállalatinak minősített, továbbá az Ltv. hatályba
lépését követően ilyen célra épített lakás.
(3) Lakbér: Az önkormányzati bérlakás használatának ellenértéke.
(4) Fajlagos lakbér: a lakás 1 m2-ére számított lakbér.
(5) Önkormányzati lakbérkedvezmény: azon kedvezmény, melyet az Önkormányzat a bérlők

részére a lakás fajlagos lakbéréből elenged. Mértéke: maximum 40 %.
(6) Alaplakbér: A lakbérnek az önkormányzati lakbérkedvezménnyel csökkentett része.
(7) Szociális lakbértámogatás: Olyan támogatás, melyet rászorultsági alapon ad az
Önkormányzat.
(8) Önrész: A lakbér azon része, amelyet a bérlő köteles a bérbeadó részére megfizetni.
(9) Bérbeadó: Az önkormányzati tulajdonú bérlakások vagyonkezelésével és bérbeadási
feladatainak ellátásával megbízott gazdasági társaság.
(10) Minimális lakbér: A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 18%-ával egyezik meg.
(11) Lakható ingatlan: az ingatlan nyilvántartási bejegyzés, vagy hatósági határozat, illetve az
1993. évi LXXVIII. törvény alapján rendeltetésénél fogva emberi lakhatásra alkalmas ingatlan
(pl. lakás, üdülő, hétvégi ház, stb.), amely
a) az együttköltözők valamelyikének tulajdonában van - kivéve az együtt költözőkön kívüli
személy haszonélvezeti jogával terhelt ingatlant -, vagy
b) amelyre az együttköltözők valamelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik.
(12) Vagyoni helyzet igazolása: E rendelet alkalmazása során a vagyoni helyzet igazolása a
(11) bekezdés szerinti lakható ingatlan igazolására terjed ki.
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