
 

Vízvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XI.12.) önkormányzati 

rendelete                                                                                                                                      

a lakosság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatására 

 

 

Vízvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének a 

helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk. (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §. –ában kapott 

felhatalmazás alapján, az Szt. 2. §-ában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

                                                                      1.§ 

A rendelet célja, hogy segítséget nyújtson a lakosságnak a hulladékgazdálkodási                        

közszolgáltatási díj megfizetéséhez. 

2.§ 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Vízvár Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon személyekre, akiket az Szt. 3. 

§. (1) – (3) bekezdései határoznak meg. A család fogalmát az Szt. 4. §. (1) bekezdés c) pontja 

rögzíti. 

3. § 

(1) Vízvár Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által 

megállapított és kiszámlázott 2015.évi  I., II., és III. negyedévi közszolgáltatási díjra   

befizetett - készpénzátutalási megbízásonként vagy átutalásonként -  összegek után 3.500 

Ft/ negyedév, de  maximum  10.500 Ft támogatást nyújt.                                               
(2)A csak alapdíjat fizetők befizetései után támogatás nem nyújtható.                           

(3)A támogatásra jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül minden család jogosult. 

(4)A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő családok számától. 

4. § 

(1)A támogatási kérelmet a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal Vízvári Kirendeltségén 

( 7588 Vízvár, Szent István u. 8.) lehet benyújtani az e célra rendszeresített 

formanyomtatványon (1. melléklet).                                                                                                                         

(2)A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2015. november 16.- 2015. december 03.  

(3)A határidő elmulasztása jogvesztő. 

5. § 

      A támogatás odaítéléséről a polgármester átruházott hatáskörben dönt. 

 

6. § 

(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                   

(2)A rendelet 2015. december 31. napján hatályát veszti. 

 

      Vízvár, 2015. november  11. 

 

 

 

                                      Kozma László                                        Mózes Józsefné                                                          

                                        polgármester                                              jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2015. november 12.-n kihirdetésre került.                 

                                                                                                                          Mózes Józsefné 
                                                                                                                                  jegyző 
 



 

 
Melléklet Vízvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (XI.12.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Kérelem  
a lakosság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatására 

 

Alulírott kérem, hogy részemre a lakosság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz 

támogatást szíveskedjenek megállapítani. 

 
A kérelmező adatai 
családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
anyja neve: ................................................................................................................................... 
születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………... 
állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………….... 
tartózkodási helye:……………………………………………………………………..………… 
a család tagjainak száma:…….… fő.  
Neve:........................................................................................................................ ....................... 
...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 I. negyedév  II. negyedév III. negyedév 

Befizetett összeg    

 
Melléklet:  …………………db    készpénzátutalási megbízás ( csekk) / átutalásról számlakivonat     
                                                     ( a megfelelő aláhúzandó) 
 
A fenti támogatást  a Vízvár , …………………………………….  utca……….  szám alatti ingatlan után kérem 
megállapítani. 
 
Dátum:………………………………......... 
                                                                                                          ………………………………………… 
                                                                                                                  a kérelmező aláírása 
 


