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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdésében
biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a Miniszterelnökség által jóváhagyott
munkatervi feladatainak megfelelően megvizsgálta Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R1.) és
 a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R2.)
melyek módosítására a rendeletek bevezető részét érintően az alábbi javaslatot tette.
A Kormányhivatal az R1. vonatkozásában felhatalmazó jogszabályként az étkeztetés esetében
kérte megjelölni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (4) bekezdés d) pontját, melynek értelmében: „Felhatalmazást kap a települési
önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza (…) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek
részletes szabályait”.
Az R2. vonatkozásában rámutatott a Kormányhivatal arra, hogy a 75. életévüket betöltött
személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása (R2. 24. § (1) bekezdés
c) pont), a Nagyerdei Gyógyfürdő és a Kerekestelepi Strandfürdő évi 5 alkalommal történő
térítésmentes igénybevétele a 65. életévüket betöltött személyek által természetbeni ellátás
formájában (R2. 25. §), továbbá a 101. illetve azt követő életéveit betöltő személyek támogatása
(R2. 27. §) olyan eredeti jogalkotói hatáskörben biztosított ellátások, melyek esetében nem
kerül sor a kérelmezők jövedelmi, vagyoni viszonyainak vizsgálatára, ezért ezen ellátások
esetében az R2. bevezető részében felhatalmazást adó jogszabályként az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdését kell megjelölni.
Ezen túlmenően javasolta a Kormányhivatal a 29. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott átmeneti
rendelkezések hatályon kívül helyezését is. Figyelemmel arra, hogy ezek a rendelkezések az
R2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre vonatkoznak, valamint a 2016. évi
módosításhoz kapcsolódó eljárási rendelkezéseket tartalmaznak, indokolt azok hatályon kívül
helyezése.
A szakmai segítségnyújtásban foglaltakat a Humán Főosztály és a Jogi Osztály is áttekintette,
az abban foglaltakkal egyetértenek, erre tekintettel a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a fentiek
szerint előkészített rendeletmódosításokat.
II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat 17. § (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat 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 az alábbi tájékoztatást adom:
a) a rendelettervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A módosítások elvégzésével az önkormányzati rendeleteink megfeleltethetők a magasabb
szintű jogszabályok által elvárt jogszabályszerkesztési követelményeknek. A módosításoknak
nincs költségvetési hatása.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nem határozhatók
meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelettervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítások elvégzésével a rendelettervezetben felsorolt önkormányzati rendeletek
törvényességi szempontból is megfelelnek a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet előírásainak, elvárásainak.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
III.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a

települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Debrecen, 2021. augusztus 17.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet és a települési
támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
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 következőket rendeli el:
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a
92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 d) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
2. §
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1)
és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 134/E. §-ában
meghatározott feladatkörében,
a 24. § (1) bekezdés c) pontja, a 25. § és a 27. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”
3. §
Hatályát veszti a Rendelet 29. § (1)-(3) bekezdése.
3. Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

