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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2/2014. (III.
13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2 )
bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§- ában, a 39.§ (2) és (5)
bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések
A képviselő- testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a
továbbiakban: Ht.) rögzített elveknek megfelelően –
a korszerű környezetvédelem
követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék
gyűjtésére, átvételére, szállítására, kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Általános rendelkezések
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezmények
20.§
(1) Az önkormányzat a községben élő 70. életéven felüli kötelező hulladékszállítási
közszolgáltatást igénybe vevő személyek részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megfizetéséhez támogatást nyújt.
(6) A támogatás mértéke a havi közszolgáltatási díj 30 %- a.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlan használó
kérésére történő szüneteltetésének esete
21.§
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a
fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik.

Forrás: http://www.nyirmartonfalva.hu/docs/szoctajekrendszer.pdf
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.
Az állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli
települési támogatás keretében. Ezen ellátások közé településünkön a korábbi:
lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás tartozik.
Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás
A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás
tekintetében –a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak
megszüntetéséig –a 2015.február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatást –
annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – 2015. február 28-án hatályos
szabályok szerint kell nyújtani. Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési
támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.
Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a
méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő
ügyekben –a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak
megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az
önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a
gyógyszerkiadások viseléséhez.

