A hatályos rendeletek kivonata
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról
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,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (4)
bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, 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 és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 63. § (2) bekezdés 3. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában lévő
a) ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra és pénzügyi eszközökre, kivéve az
önkormányzati pénzvagyonra és az Önkormányzatot megillető követelésekre,
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)
(2) Ezen rendelet szabályait
a) az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról szóló rendelet,
b) az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet,
c) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet,
d) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet,
e) a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról
szóló rendelet,
f) a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény
hatálya alá tartozó ügyekben nem kell alkalmazni.
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(3) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek
tulajdonában lévő vagyontárgyakra.
2. § E rendelet vonatkozásában:
1. árverés: a vagyon értékesítésének, hasznosításának nyilvános, a pályázó közvetlen részvételével és
jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, mely során a vételár - a rendelet eltérő rendelkezése
hiányában - a licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.
2.
3. kedvezményes átruházás, vagyonszerzés, hasznosítás: az a jogügylet, amelynek az értéke a
törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi értéket nem haladja meg és e rendelet 10. §-a alapján
meghatározott forgalmi érték 10 %-át nem éri el, valamint az a jogügylet, amelynek értéke a
szolgáltatás önköltségét (közvetlen, közvetett költségeket) nem éri el.
4. önkormányzati vagyon átruházása: különösen az önkormányzati vagyon értékesítése (adásvétele,
cseréje), gazdasági társaságba történő bevitele, ajándékozás.
5. önkormányzatot terhelő követelés: az Önkormányzattal szemben érvényesített, értékben kifejezett
fizetési igény vagy egyéb jogosultság, mint például tulajdonjog, vagyoni értékű jog.
6. üzleti értékelés: az adott gazdasági társaság tőkeszerkezetére, gazdasági- pénzügyi helyzetére,
vagyoni viszonyaira, üzleti-, piaci pozícióira vonatkozó komplex közgazdasági elemzés.
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, stb.
8. vagyontárgy forgalmi értéke értékbecslés esetén: a vagyontárgy ÁFA-t nem tartalmazó értéke.
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 jelenti.
II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2. A tulajdonosi jogok gyakorlása
5. § (1) A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e rendelet előírásai szerint
a) a Közgyűlés
b) átruházott hatáskörben - a Mötv. 42. §-ában foglalt korlátozással - a polgármester és a Közgyűlés
bizottságai gyakorolják, illetve teljesítik.
(2) A 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 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.
(3) A Közgyűlés, illetve az állandó bizottságok működésképtelenné válásuk esetén azok hatásköreit a
polgármester gyakorolja.
(4) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntéseiről összefoglaló tájékoztatást köteles adni a
jogkör eredeti gyakorlójának az ismételt működése megkezdését követő első ülésén.
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3. 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
hasznosításával bízhatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati intézmények részére a Közgyűlés a
közfeladat céljára szolgáló vagyon hasznosításának a jogát az ahhoz szükséges és elégséges mértékben
ingyenesen biztosítja. A szerződés megkötése a Polgármester hatásköre.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szervek 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.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szervek tevékenysége az önkormányzati feladatok ellátását
közvetlenül vagy azt elősegítve szolgálhatja, azok ellátását azonban nem veszélyeztetheti.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szervek kötelesek biztosítani a szükséges információkat a
Közgyűlés, valamint szervei számára a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásához.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szervek az éves zárszámadáshoz szükséges, az átadott
vagyont érintő változásokról kötelesek számot adni.
4. Vagyonkezelői jog ellenértéke, ingyenes átengedésének, gyakorlásának és ellenőrzésének szabályai
7. § (1) Vagyonkezelői jog közművekre, lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, ingó
vagyontárgyakra, építményekre, valamint építménnyel beépített ingatlanokra létesíthető.
(2) A vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak
tekintetében a Polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés hatásköre.
(3) Vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül köthető, kivéve ha a Közgyűlés versenyeztetés
lefolytatásáról dönt. A versenyeztetés szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) Vagyonkezelői jog ingyenesen önkormányzati költségvetési szervvel vagy önkormányzati
intézménnyel, az állammal, más helyi önkormányzattal, továbbá az állam, a helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény együtt vagy külön-külön
100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, valamint ezen gazdálkodó szervezet 100 %-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető.
(5) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása a vagyonkezelő által teljesített
ellenérték fejében történik, az ellenértéket az e rendeletben meghatározott feltételek mellett
pénzösszegben, vagy a vagyonkezelő által a szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe adott vagyonelem
növekedését eredményező vagyonkezelői tevékenységként mint szerződéses kötelezettségvállalást kell
meghatározni. Ilyen tevékenységnek minősül különösen a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek
értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelő felújítás, pótlólagos beruházás, továbbá a
karbantartási költségek körébe nem tartozó állagvédelem. Az ellenérték meghatározásánál figyelembe
kell venni a vagyonelem sajátos jellegét, valamint a vagyonkezelő által végzett önkormányzati
közfeladattal kapcsolatos szempontokat, a közfeladat ellátásának bevételeit és gazdasági feltételeit.
(6) Amennyiben a Közgyűlés versenyeztetés lefolytatásáról dönt, úgy az ellenérték a versenyeztetés
során kialakult, a nyertes ajánlattevő által felajánlott összeg. Versenyeztetés mellőzése esetén a
vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának pénzbeli ellenértéke a vagyonkezelői jog
ellenértékének szakértő által meghatározott összege.
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(7) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke meghatározott
pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően egy összegben vagy
meghatározott rendszerességgel kell megfizetni.
(8) A vagyonkezelési szerződés tartalmazza a vagyonkezelésbe adott vagyonnak a vagyonkezelésbe
adás időpontjában fennálló állapotát, bruttó és nettó értékét. A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog
megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnak a vagyonkezelésbe adása időpontjában
fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a
vagyonkezelési szerződés szerint elszámolni.
(9) Az (5) bekezdés szerint elvégzett tevékenység értékét a vagyonkezelőnek bizonylatokkal - így
különösen tételes költségvetéssel és számlákkal - kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési szerződésben
meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább évente a Közgyűlés részére be kell számolnia. Az
Önkormányzat jogosult a tevékenység helyszínén az elvégzett munkákat ellenőrizni.
(10) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonról - az önkormányzati közfeladatok sérelme
nélkül - az e rendelet, egyéb hatályos jogszabályok, illetve a vele kötött vagyonkezelési szerződés
szerint gondoskodik.
(10a) A vagyonkezelésbe adott ingatlanok kedvezményes vagy ingyenes, - közfeladat ellátása
céljából történő - használatba való továbbadásához a Polgármester előzetes véleményének a beszerzése
szükséges.
(11) A vagyonkezelő a Nvtv.-ben és a Mötv.- ben foglaltakon felül köteles a vagyonkezelésbe vett
vagyon
a) biztosítására,
b) jó gazda módjára történő megőrzésére,
c) az általában elvárható gondosságú gazdálkodás szabályai szerinti hasznosítására és gyarapítására,
d) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására,
e) az önkormányzati vagyonkataszter vezetése érdekében adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,
f) a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés
összege felhasználásának évente történő elszámolására.
(12) A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésbe
vett vagyontárgyak állapotának tárgyévi változásairól beszámolót készíteni és arról, valamint a Mötv.
109. § (7) bekezdésében szabályozott nyilvántartásról a Közgyűlést tájékoztatni.
(13) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni
az Önkormányzatot:
a) ha ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás indult,
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló
bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor,
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást,
d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály,
vagy a vagyonkezelési szerződés előír.
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III. FEJEZET
RENDELKEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETT
8. Önkormányzatot terhelő követelés elismerése
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.
14. § (1) Az önkormányzati ingó vagyon közfeladat ellátása céljából történő ingyenes vagy
kedvezményes hasznosításáról a polgármester dönt.
(2) Az önkormányzati ingó vagyon kedvezményes átruházásáról 1 millió Ft nyilvántartási értékig a
polgármester, 1 millió Ft feletti, de 3 millió Ft-ot meg nem haladó nyilvántartási érték esetén a
Közgyűlés feladatkörében eljáró bizottsága javaslata alapján a Tulajdonosi Bizottság, minden más
esetben a Közgyűlés dönt.
(3) A leselejtezett tárgyi eszköz ingyenes átruházásáról - amennyiben az a közfeladat ellátásához nem
szükséges - a polgármester dönt.
11. Rendelkezés a korlátozottan forgalomképes vagyonnal
15. § Korlátozottan forgalomképes vagyont átruházni vagy rendeltetésétől eltérő célra hasznosítani a
Nvtv.-ben foglalt korlátozásokkal csak akkor lehet, ha az az önkormányzati feladat ellátásához nem
szükséges, vagy a feladat ellátása egyéb módon is biztosítható.
16. § A 4. § a), c) és d) pontjaiban foglalt önkormányzati ingó vagyon elidegenítésének a joga az
önkormányzati vagyonhasznosító szerv vezetőjének javaslatára
a) 1 millió Ft és ez alatti forgalmi érték esetén a Tulajdonosi Bizottság tájékoztatásával a
polgármester,
b) 1 millió Ft feletti, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb forgalmi érték esetén a Tulajdonosi Bizottság
hatáskörébe tartozik.
17. § (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 hasznosítását az
alapító okirat vagy társasági szerződés szerinti tevékenység keretében az önkormányzati
vagyonhasznosító szervre bízza a (2) és (3) bekezdésben foglalt korlátozásokkal.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott közfeladatot ellátó költségvetési szerv, önkormányzati
intézmény elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, továbbá a 4. §
d) pontjában meghatározott vagyon kedvezményes vagy ingyenes használatba való továbbadásáról a
vagyonhasznosító szerv vezetőjének javaslata alapján a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzati vagyonhasznosító szerv, amennyiben a hasznosításába adott ingatlant 1 évre,
vagy 1 éven túli időtartamra bérbe adja, a szerződés tervezetet aláírás előtt köteles megküldeni
véleményezésre a Tulajdonosi Bizottságnak.
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18. § (1) A nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények esetében az önkormányzati
vagyonhasznosító szerv ingyenes használatba csak az intézmény köznevelési feladatainak ellátásához
nem szükséges önkormányzati vagyont adhat át másnak, melyről a polgármester dönt.
(2) A műemlékileg védett épületek, építmények és a hozzájuk tartozó föld, a kulturális javak, a védett
természeti értékek és területek hasznosításáról - a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épület
kivételével - a polgármester dönt.
(3) A műemlékileg védett épületek, építmények és a hozzájuk tartozó föld, a kulturális javak, a védett
természeti értékek és területek hasznosításáról szóló döntést megelőzően a polgármester köteles a
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérni.
(4) Az e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősülő vagyontárgyat jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában közfeladat ellátásához szükséges beruházás megvalósítása érdekében lehet
megterhelni. Erről a Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően dönt.
IV. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTRUHÁZÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK
NYILVÁNOSSÁGA
15. Az árverés
27. § (1) Az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A kiíró az árverés lebonyolítására más szervet vagy személyt is megbízhat.
16. Versengő ajánlatkérés
28. § Versengő ajánlatkérésre az árverés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azon
csak a kiíró által meghívottak vehetnek részt, és alkalmazására legalább két versengő jelenléte
szükséges.
3. melléklet a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT
1. Az árverést hirdetmény kibocsátásával kell kitűzni, ebben fel kell tüntetni:
a) ingatlan vagyontárgy esetében:
- az ingatlan-nyilvántartási adatokat (település, utca, házszám, helyrajzi szám, alapterület),
- az ingatlan beépíthetőségét, közművesítettségét, tartozékait, épületnél a jellemző sajátosságokat,
- a beépítéssel kapcsolatos esetleges kikötéseket,
b) ingó vagyontárgy esetében a vagyontárgy leírását,
c) az induló árat, fizetési feltételeket,
d) az árverés helyét és idejét,
e) az árverési letéti díj összegét.
2. Az árverési hirdetményt a helyi sajtóban és szükség esetén országos napilapban, valamint az
Önkormányzat internetes honlapján az árverés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kell
közzétenni.
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3. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. 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. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 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.
4. Az árverési tárgyalást közjegyző jelenlétében a kiíró által megbízott személy vezeti. Az árverés
megkezdésekor az árverés vezetője az ajánlattevőkkel közli a kiíró által meghatározott induló árat (a
kikiáltási árat), és felhívja őket ajánlatuk megtételére. A licitálás az induló ár 5%-ának megfelelő
licitlépcsőkkel történik. Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat
nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy
a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette, vagy a hasznosítás jogát megszerezte (árverési vevő).
5. Az árverésen nem csökkenthető az induló ár.
6. Az árverési vevő által befizetett letéti díjat be kell számítani a vételárba. A többi árverezőnek a
letéti díjat az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell adni.
7. Az árverési vevővel a szerződést az árverést követő 30 napon belül kell megkötni. Termőföld
árverése esetén a szerződés megkötésére nyitva álló határidő 60 nap. Amennyiben az árverési vevő a
szerződést 30, termőföld esetében 60 napos határidőn belül saját hibájából nem köti meg, vagy a
vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, a befizetett letéti díjat elveszíti.
8. Az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlatot tevő figyelmét az árverésen fel
kell hívni arra, hogy az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést a kiíró
vele is megkötheti.
9. Az árverés sikertelen, ha
a) nem tettek vételi ajánlatot, vagy
b) a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő sem köt szerződést.
10. Az árverés sikertelenségének esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző
árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként
később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy a vételárat határidőn belül nem fizette meg.
11. Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az árverés helyét, idejét,
- az árverés vezetőjének nevét,
- az árverésre jogosultak azonosító adatait,
- az elárverezett vagyontárgy adatait, induló árát, az árverési vételárat,
- a legmagasabb, és az azt követő ajánlatot tevő árverési vevő nevét, születési évét, anyja nevét, és
lakcímét, jogi személy esetében a nyilvántartási adatokat.
12. Az árverési jegyzőkönyvet az árverés vezetője és a közjegyző írja alá.

2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről
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 24. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
5. Egyéb gazdálkodási szabályok
28. § (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) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 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 a
követelésről való lemondás az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára a követeléssel
összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. A követelésről való lemondás során a döntéshozó köteles
indokolással ellátni döntését.

3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2012. (XII. 13.)
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
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: 1 616,00 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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