Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
………/2019. (……….) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással,
valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában,
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés
j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés
3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével,
a 12. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 13. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45.
§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
1. §
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában lévő
a) ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra és pénzügyi eszközökre, kivéve az önkormányzati
pénzvagyonra,
b) a tagsági jogot és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban az
Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre,
c) az Önkormányzat tulajdonában lévő, az általa fenntartott költségvetési szervek vagyonkezelésében és
használatában lévő közgyűjtemény saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javakra (a
továbbiakban: kulturális javak), továbbá
d) az Önkormányzatot jogszabály, bírósági, hatósági, közjegyzői döntés vagy szerződés alapján
megillető, vagyoni értékkel rendelkező követelésekre, fizetési igényekre.”
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2. §
(1) A R. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet vonatkozásában:]
„7. vagyoni értékű jog különösen: vételi jog, visszavásárlási jog, haszonélvezet joga, használat joga,
vagyonkezelői jog, földhasználat joga, telki szolgalom, névhasználat joga, lakás- és helyiségbérleti jog,
felhasználási jog.”
(2) A R. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet vonatkozásában:]
„9. A rendeletben a Ptk. rövidítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, a Mötv.
rövidítés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, az Áht. rövidítés
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Nvtv. rövidítés a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvényt, a költségvetési törvény rövidítés a mindenkor hatályos központi költségvetésről
szóló törvényt jelenti.”
3. §
A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyonkezelő és önkormányzati
vagyonhasznosító szerveket a tulajdonosi jogosítványok közül a birtoklás, a használat, a hasznok
szedésének joga és ezen jogok másnak történő átengedésének joga illeti meg az e rendeletben foglaltak
szerint.”
4. §
A R. II. fejezet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Önkormányzati vagyonkezelő és önkormányzati vagyonhasznosító szervek
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat gazdasági társaságát, alapítványát, közalapítványát, valamint
egyéb jogi személyt, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet önkormányzati vagyon közfeladat átadásához kapcsolódó - vagyonkezelésével vagy hasznosításával bízhatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati intézmények, és az Önkormányzat
egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai részére a Közgyűlés a közfeladat
céljára szolgáló vagyon vagyonkezelésének vagy hasznosításának a jogát az ahhoz szükséges és
elégséges mértékben ingyenesen biztosítja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szervek
a) a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű birtoklására,
használatára, hasznosítására, kötelesek a vagyonhoz fűződő terhek viselésére és a vagyon
jogszabályokban előírt nyilvántartására,
b) tevékenysége az önkormányzati feladatok ellátását közvetlenül vagy azt elősegítve szolgálhatja, azok
ellátását azonban nem veszélyeztetheti,
c) kötelesek biztosítani a szükséges információkat a Közgyűlés, valamint szervei számára a vagyonnal
kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásához,
d) az éves zárszámadáshoz szükséges, az átadott vagyont érintő változásokról kötelesek számot adni.”
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5. §
A R. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Közgyűlés döntése alapján megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása a vagyonkezelésbe
adott ingó vagyontárgyak vonatkozásában a Tulajdonosi Bizottság hatásköre.”
6. §
A R. III. fejezet 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„8. Önkormányzatot terhelő követelés elismerése, önkormányzati követelésről lemondás
12. § Az Önkormányzatot terhelő követelés elismerésére a polgármester a Pénzügyi Bizottság előzetes
véleményének kikérése után abban az esetben jogosult, ha
a) a követelés jogossága megalapozottan nem vitatható, valamint
b) döntésével az Önkormányzatot további szükségtelen kiadástól mentesíti.
12/A. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzatot megillető követelésről
lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szerveket megillető, a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékhatárát el nem
érő összegű követelésről lemondani a költségvetési szerv vezetője jogosult azzal, hogy a költségvetési
szerv vezetőjének döntéséről a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell.
(3) Ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervet megillető követelés összege eléri
vagy meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékhatárát, a
követelésről való lemondásról a Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.
(4) A Pénzügyi Bizottság e §-ban foglalt döntéseiről a Közgyűlést tájékoztatni kell a zárszámadási
rendelet előterjesztésében.
(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során követelésről akkor lehet lemondani, ha az az
önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel
jár. A követelésről való lemondás során a döntéshozó köteles döntését indokolni.”
7. §
A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Nvtv. 5. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt, valamint az e rendelet 4. § a),
c), és d) pontjai szerinti korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon vagyonkezelését, vagy
hasznosítását az alapító okirat vagy társasági szerződés szerinti tevékenység keretében az önkormányzati
vagyonkezelő, illetve önkormányzati vagyonhasznosító szervre bízza a (2)-(4) bekezdésben foglalt
korlátozásokkal.”
8. §
A R. 18. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A műemlékileg védett épületek, építmények és a hozzájuk tartozó föld, a kulturális javak, a védett
természeti értékek és területek ellenérték fejében történő hasznosításáról a Tulajdonosi Bizottság dönt.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt vagyontárgyak ellenérték fejében történő hasznosításáról szóló döntést
megelőzően a Tulajdonosi Bizottság köteles a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
véleményét kikérni.”
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9. §
A R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § A versengő ajánlatkérésre az árverés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azon csak
a kiíró által meghívottak vehetnek részt, és a versengő ajánlatkérésen való részvétel letéti díj fizetéséhez
köthető, melynek összegét a kiíró az értékesítésre, hasznosításra kijelölő döntésében határozza meg. A
versengő ajánlatkérés alkalmazásához legalább két versengő jelenléte szükséges.”
10. §
A R. 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10%-át letéti díjként az Önkormányzat számlájára legkésőbb az árverés megkezdéséig - befizeti és a befizetés tényét az árverésen igazolja.
Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd
által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét
igazoló okirat, valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű
másolatait, indokolt esetben ezen okiratok hiteles másolatait, vagy eredeti példányait.”
11. §
Hatályát veszti a R. 14. § (3) bekezdése.
2. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet módosítása
12. §
Hatályát veszti a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II. 21.) önkormányzati rendelet 28. §-a.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
13. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
14. §
Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester
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1. melléklet a ...../2019. (...........) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása
igénybevételéért fizetendő díj:
1. alapdíj: 215,00 Ft/hónap/ingatlan
2. ürítési díj: 1 610,00 Ft/m3, melyből:
2.1. begyűjtés, elszállítás díja: 1 424,40 Ft/m3
2.2. ártalmatlanítás díja: 185,60 Ft/m3
(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)”
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