Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét:
Megjelent az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati felhívása a civil
szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/182_11-06-18.pdf
Megjelent a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb
eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény.
A törvény - többek között - rögzíti a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti
perekre, valamint a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekre vonatkozó sajátos
kézbesítési és digitalizálási rendelkezéseket. Ezen rendelkezések szükségessége abból adódik,
hogy e perek esetében a felperes a keresetlevelet közigazgatási határozat bírósági
megtámadása esetén kizárólag az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél terjesztheti
elő, illetve a birtokvédelmi határozat esetében a határozatot hozó jegyzőnél is előterjesztheti.
A törvény részletes indokolása az alábbi oldalon olvasható:
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/183_11-52-11.pdf
Megjelent a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.
évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXXXV. törvény.
A törvény egyik jelentős célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 2016. január 1-jét követően
rendszeresített gyűjtőedény méretek (60, illetve 80 literes gyűjtőedény), valamint az egyéb
újonnan bevezetett gyűjtőedény méretek (a továbbiakban együtt: új gyűjtőedény) esetében
alkalmazható hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának szabályait határozza
meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 11. pontja a környezet- és természetvédelmet, a vízgazdálkodást helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé telepíti.
A törvény részletes indokolása az alábbi oldalon olvasható:
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/184_11-54-35.pdf
Megjelent az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet. (Továbbiakban: EMMI rendelet)

Az EMMI rendelet az alábbi oldalon olvasható:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15185.pdf
További kellemes napot kívánunk!
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