
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2018-05-24 - 2018-05-25 

Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (III.2.) rendelet, 

továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2015.(I.22.) rendelet módosításáról 

Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (III.2.) rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 1/2015.(I.22.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (III.2.) 

(továbbiakban: Szoc.rendelet) 7. § b) pontja kiegészül a következő, bc) alponttal: 

bc) települési közszolgáltatási támogatás 

2. § A Szoc.rendelet kiegészül a következő, 6/A. ponttal és 24/A §-sal: 

„6/A. Települési közszolgáltatási támogatás 

24/A. § (1) A képviselő-testület települési közszolgáltatási támogatást nyújt a település 

közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont ingatlanok 

tulajdonosai, birtokosai vagy használói (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonosok) 

számára. 

(2) A települési közszolgáltatási támogatás éves összege megegyezik a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás éves díjának összegével. 

(3) A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2015.(I.22.) rendelet előírásainak 

megfelelően vegye igénybe. 

(3) A támogatásra való jogosultság megállapítása – e rendelet általános szabályaitól eltérően – 

hivatalból, egy év időtartamra történik. 

(4) A képviselő-testület a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre 

ruházza. 

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2015.(I.22.) rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 15. § (1) bekezdése a következőre változik: 

(1) A képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó természetes személy 

ingatlantulajdonosok részére a közszolgáltatás díjának megfizetéséhez külön rendeletben 

meghatározottak szerint támogatást biztosít, a támogatásra jogosultak helyett a 

közszolgáltatásért fizetendő díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt.-nek (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizeti meg a Koordináló Szerv 

által megküldött számla alapján. 



4. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon 

hatályát veszti. 

Bikal, 2018. május 22. 

 

                     Kőműves József                                                        Dr. Markó Gábor 

                     polgármester                                                                  jegyző                                

 

 

Záradék: A rendelet 2018. május 24. napján kihirdetésre került. 

 

   Dr. Markó Gábor 

            jegyző 

Bikal, 2018. 05. 24. 


