DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…../2016. (….) önkormányzati rendelete
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
a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában 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. §
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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 Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 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.”

3. §
A Rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2016. július 1. napja előtt megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásra
való jogosultság - jövedelmi viszonyaitól függetlenül - a 70. életévüket betöltöttek részére továbbra
is biztosításra kerül azzal, hogy a megállapított jogosultságot a jogosult lakcímének változása nem
érinti, amennyiben a háztartást kizárólag a 24. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
személyek alkotják.”
4. §
A Rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. március 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. § és a 4. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

1.melléklet a ..../2016. (II. ..) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

DEBRECEN
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ/FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP
1./ Kérelmező neve (születési név is)_____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:
Születési helye: _________________________Anyja neve:______________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíj havi összege: ___________________________Ft
2./ * Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
Lakóhelye:
______________________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.________ajtó
Tartózkodási helye:

____________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.________ajtó
4. Házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs neve (születési név is)
_________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:
Születési helye: _________________________Anyja neve:______________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíj havi összege: ___________________________Ft
Lakóhelye:

___________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.________ajtó
Tartózkodási helye:

____________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.________ajtó
Telefonszám:____________________

* A megfelelő rész aláhúzandó

Kérelmem benyújtása előtt korábban, más lakcímen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjtámogatásban
* - részesültem Debrecen,_____________________________________lakcímen
- nem részesültem.
* megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI
Név, és születési név is

Családi állapota
rokoni
kapcsolat

1.

Születési idő
TAJ szám

Anyja neve

....év..............hó.....nap

....év..............hó.....nap
2.
....év..............hó.....nap
3.
....év..............hó.....nap
4.
....év..............hó.....nap
5.
Közös háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Debrecen, 20_____év_______hó_______nap
____________________________
kérelmező házastársa/élettársa
bejegyzett élettársa aláírása

______________________________
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
- Amennyiben fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozó is él a háztartásban, fogyatékossági
támogatásra vagy emelt összegű családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást.
- Közös képviselő igazolása a gyűjtőedényt közösen használók esetében az adott ingatlanra eső
közszolgáltatási díj összegéről.
- Egyéni gyűjtőedényt használó kérelmezők esetében a közszolgáltató által, a kérelem
benyújtását megelőző utolsó negyedévben kibocsátott számla, valamint a számla
kiegyenlítését igazoló
bizonylat (csekk, folyószámla kivonat) másolatát.
Az ügyfelet – amennyiben kéri – tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.
Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó- kártya és TAJ-kártya
bemutatása szükséges.
IGAZOLÁS

(közös képviselő tölti ki)
Hivatalosan
igazolom,
hogy
kérelmezőt/házastársát
____________________________________
társasház/lakásszövetkezet döntése alapján 20___________ évben az alábbi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés terheli:

a
mértékű

1.
GYÜJTŐEDÉNY
MÉRETE
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
4300 liter
2. Heti ürítési gyakoriság:

GYÜJTŐEDÉNY
MENNYISÉGE (darab)

heti egyszeri
heti kétszeri

(A megfelelő rész aláhúzandó)

3. A társasház teljes:

m2: _____
lakásszáma: _____
lakók száma: _____

(Kizárólag az a kategória töltendő ki, amely a társasház/szövetkezet döntésének megfelelően a közös költség fizetésének
alapja.)

4. Kérelmező lakására eső m2 aránya: _____
(Akkor szükséges kitölteni, ha a társasház/szövetkezet tulajdoni hányad arányosan határozta meg a közös költség
fizetésének módját.)

5. Kérelmező lakására eső hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összege:
20____évi___________Ft.
6. Nevezettnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartozása
van
nincs
(A megfelelő rész aláhúzandó)

Debrecen, 20_____év___________hó_____nap.
_______________________________
Aláírás

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK JÖVEDELMÉRE
VONATKOZÓ ADATLAP
A jövedelem típusai

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kérelmező jövedelme

A háztartás tagjainak jövedelme

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátások
Önkormányzat és állami
foglalkoztatási szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

A háztartásban az egy főre számított havi jövedelem: …………………………..Ft/hó.*
* Ügyintéző tölti ki!

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján –
ellenőrizheti.
A kérelemhez csatolni kell a háztartás valamennyi tagjára vonatkozóan:
- a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nyugdíj havi összegéről szóló igazolást (nyugdíjszelvényt
vagy folyószámla kivonat másolatát) valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött nyugdíjas
összesítő másolatát.
- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által
kiadott jövedelemigazolást,

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

___________________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása

______________________________
kérelmező aláírása

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt
havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési
kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó évi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a családba fogadó
gyámnak járó pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat
és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, személyes gondoskodásért fizetendő
személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat,
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek
között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres
jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelme, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, a
közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglakoztatást helyettesítő támogatást összegét meghaladó részét.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai: Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági,
ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből,
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt
kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet,
valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás és baleseti hozzátartozói ellátások; bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az
aktív korúak ellátása, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

