
Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (II. 21.) rendelete 

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, 
illetve 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésében és Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § 
(1) A rendelet területi hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék 

gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti 
területen a Ht. 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek. 

II FEJEZET 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

A közszolgáltatás szünetelése 

15. § 
(1) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 

esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.  
(2) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30 

napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. 

Díjfizetési kedvezmények 

19. § 

A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013. 
(XII. 19.) számú önkormányzati rendeletének 20. § (1) bekezdésében foglalt jogosultaknak 



díjfizetési mentességet állapít meg oly módon, hogy a közszolgáltatás díját számla ellenében 
az önkormányzat egyenlíti ki a közszolgáltató felé. 

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi 

ellátások helyi szabályairól 

III. FEJEZET 

A pénzbeli ellátások 
Települési támogatás 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
7.§ 

(1) A Képviselő testület települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben 
meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott 
települési támogatás). 

(13) A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában közüzemi szolgáltató az a szolgáltató, 
melyik a kérelmező részére vízellátást, elektromos áramellátást, gázellátást, hulladékszállítási 
közszolgáltatást nyújt. 

IV. FEJEZET 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

Hulladékszállítási díj átvállalása 
20.§. 

(1) A Képviselő testület rendszeres ellátásként támogatást nyújt a települési szilárd 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez annak a 
közszolgáltatást a saját tulajdonában álló ingatlanon igénybe vevő kérelmezőnek, és  
a) aki a 70. életévét betöltötte, 
b) aki 65. életévét betöltötte, egyedülálló, és havi nettó jövedelme nem éri el a mindenkori  
legkisebb öregségi nyugdíj 250 %  át; 
c) akivel közös háztartásban élő valamennyi személy betöltötte a 65. életévét, és az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 % -át. 
(2) Az ellátás összege 
a) a 20  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, a 120 l-es gyűjtőedény 
hulladékszállítási díjának 100 %-a; 
b) a 20. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az egy főre jutó jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, valamint a b) és c) pontjában 
meghatározott esetben a 120 l-es gyűjtőedény hulladékszállítási díjának 50 %-a. 


