
Hajdúszovát Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasanak, a kozterulet tisztan tartasanak helyi 

szabalyairol 

A hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny 88.§ (4) bekezdeseben kapott felhatalmazas 
alapjan,Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13.§ (1) bekezdes 
19.pontjaban es a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny 33.§ (1) bekezdeseben meghatarozott 
feladatkoreben eljarva,Hajduszovat kozseg Onkormanyzat Kepviselı-testulete a Szervezeti es 
Mőkodesi Szabalyzatarol szolo 3/2011.(II.16.) onkormanyzati rendelet 2. mellekletenek 2/a) pontjaban 
biztositott velemenyezesi 
jogkoreben eljaro Hajduszovat kozseg Onkormanyzat Kepviselı-testuletenek Ugyrendi Bizottsaga 
velemenyenek kikeresevel,a kovetkezıket rendeli el: 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi 
szabályozása, hulladékok mennyiségének csökkentese, az újrahasználta és újrahasznosítás elősegítése, 
a köztisztaság, az emberi egészség védelme, valamint az épített es természeti környezet megőrzése. A 
kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, 
a kötelezettségek ellenőrizhetőséget célozzak. 

6. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés 

17. § 

(1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem 
tartózkodik (üresen lévő, valamint ideiglenesen használt), s emiatt azokon települési hulladék 
nem keletkezik. 

Forrás:  
e-tarsulas.hu/telportal/app/startlap.aspx?ascx=_Controls/ugyleirreszl.ascx&ugyt_id=164 

Adósságkezelési szolgáltatás  



Ki veheti igénybe? 
A települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban 
részesítheti azt a családot vagy személyt, 
a) akinek 
aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek meghatározott adósságok 
valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat 
rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint 
c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, 
feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési 
támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 
  
Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, 
szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), 
b) közösköltség-hátralék, 
c) a lakbérhátralék, 
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású 
kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 

Lakásfenntartási támogatás



Ki veheti igénybe?  
Az adott település területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére a képviselő-
testület állapítja meg. 
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy: 

• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amely 2011.évben  42.750.-Ft, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át 
meghaladja. 

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy: 
• aki az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint jogosult. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási 
támogatásra jogosult, kérelmet nem kell benyújtania. Támogatás összege: A normatív 
lakásfenntartásra vonatkozó számítási szabályok alkalmazásával kerül megállapításra, de nem 
kevesebb mint 2500.-Ft/hó 
Eljárás tárgya:  
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak a lakásuk vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás lehet törvényen alapuló, azaz normatív, valamint 
önkormányzat rendeletében biztosított, azaz helyi lakásfenntartási támogatás. 
Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a 
csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, 
valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.


