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Mellékletek:
A módosítással érintett rendeletek kivonata
Rendelettervezet
1. melléklet tehetséges
2. melléklet ovi
3. melléklet fogyatékos
4. melléklet iskola
5. melléklet közteres
6. melléklet lakásfenntartási
7. melléklet adósság
8. melléklet időszaki eseti

9. melléklet temetési
10. melléklet gyógyszer
11. melléklet kelengye
12. melléklet szemét
13. melléklet iskolskezdési
14. melléklet

Tisztelt Közgyűlés!
2018. január 1. napjával hatályba lépett az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Árt.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.).
Az Árt. és az Ákr. szabályainak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
(a továbbiakban: Közgyűlés) által alkotott valamennyi hatályos rendeletet meg kell feleltetni,
azokkal összehangba kell hozni.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 2018. január 1. napjával hatályba lépett szabályai alapján a helyi
önkormányzatok, mint elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától
kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
Önkormányzatunk 2018. január 1. napjától ezen kötelezettségének eleget tesz és lehetőséget
biztosít a kérelmek elektronikus benyújtására.
A fentiekre tekintettel, megkeresésemre a Polgármesteri Hivatal valamennyi érintett szervezeti
egységének vezetője áttekintette a főosztálya, osztálya feladatkörébe tartozó helyi rendeleteket,
melynek eredményeképpen az alábbi önkormányzati rendeletek módosítása válik szükségessé:









A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által
szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelet,
A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet,
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet,
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet,
Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet,
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet,
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásról szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet.

A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása a fentieken túl az
alábbiak miatt is indokolt:

A Közgyűlés a 2017. november 23-ai ülésén fogadta el a város közterületének rendjével,
használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendeletét,
amely 2018. január 1-jével lépett hatályba. A rendelet-módosítással a város közterületének
rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII.
14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közterület-rendelet) fogalomhasználata csak
részben került összhangba a településkép védelméről szóló magasabb szintű jogszabályokban
használt fogalmakkal.
A Közgyűlés 2017. december 14-ei ülésén került elfogadásra a településkép védelméről szóló
45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Településképi rendelet), amelyben
már konkrét, az Önkormányzat által meghatározott fogalomrendszer került rögzítésre.
A Településképi rendeletben meghatározott fogalmak átvétele érdekében – különösen a
Közterület-rendelet 1. mellékletében a közterület foglalás céljának meghatározására tekintettel
– módosítani szükséges a Közterület-rendelet normaszövegét és mellékletét is, így teremtve
meg az összhangot mind a magasabb szintű jogszabályok, mind a helyi rendeletek között.
A módosítás a normaszövegben átvezeti a Településképi rendeletben használt fogalmakat, míg
a módosításra kerülő díjtáblázat a jelenleg hatályosnál nagyobb mértékű differenciálást tesz,
ugyanakkor a hatályos Közterület-rendeletben szereplő összegekhez képest díjemeléseket nem
tartalmaz.
A fentiekben ismertett jogszabályváltozásoknak történő megfelelés érdekében érintett
rendeletek módosítását a mellékelten csatolt rendelet-tervezet tartalmazza.
A rendelet-tervezet a módosításokhoz kapcsolódó technikai jellegű átvezetéseket,
pontosításokat tartalmaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése 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-módosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A módosításnak nincs társadalmi és mérhető gazdasági hatása. A Közterület-rendelet
módosítása következtében díjak emelésére nem kerül sor, a közterület igénybe vevőire így nem
jelent terhet a rendeletmódosítás. A differenciális következtében történő közterület használati
díjcsökkentés nem rendelkezik jelentős költségvetési hatással.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A módosítás környezeti és egészségi következményei nem határozhatóak meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet-módosítás megalkotása egyrészt a központi és helyi jogszabályi változásokból eredő
módosítási igényeknek tesz eleget. A módosítás célja másrészt a jogalkalmazás megkönnyítése.
A jogalkotás elmaradása esetén egyes önkormányzati rendeletek nem felelnének meg a
magasabb szintű jogszabályoknak.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A Polgármesteri Hivatalnál és a Debreceni Közterület Felügyeletnél a rendelet alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségünknek eleget
téve, a rendelet-tervezetet a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek és a gazdasági kamaráknak véleményezésre
megküldtük.
A fent leírtak alapján, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2018. január 18.
Dr. Szekeres Antal
jegyző

