Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2004. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
Csévharaszt község területén történő utólagos szennyvízrákötések rendjéről
(egységes szerkezetben a 13/2004.(X.16.) és a 9/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletekkel)
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV.tv. 16. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az utólagos szennyvízrákötések rendjének szabályozására az alábbi rendeletét alkotja.
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Csévharaszt Község közigazgatási területén:
a.) a már meglévő szennyvízelvezető hálózat közműre történő utólagos rákötésre, valamint
b.) önerős beruházásban megvalósuló szennyvízelvezető hálózat közműnek a meglévő
szennyvízelvezető hálózatra történő rácsatlakozására.
2.§
Az ingatlantulajdonos, aki a közműlétesítő szervezetben bármely okból nem vett részt, a
közműre utólag csak a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, valamint a beruházási
költségek tárgyi ingatlanra jutó teljes összegének - gazdálkodó szervezet esetében a
szolgáltató -, egyéb esetben az önkormányzat részére egy összegben történő megfizetése
mellett köthet rá.
3.§
(1) A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke 2004. évben szennyvízközműre történő utólagos
rákötés esetén 250e Ft/érdekeltségi egység1 (1 érdekeltségi egység: legfeljebb 500 l/nap
szennyvízkibocsátás)
(2) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét 2005. évtől kezdődően a Képviselő-testület az
éves költségvetési rendeletében állapítja meg, az évre vonatkozó közműfejlesztési
hozzájárulás a II. negyedévtől lép életbe.
(3) Szociális körülményeire tekintettel 24 hónapos részletfizetési kedvezményt kaphat az,
akinél a háztartásban élők 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.2 A kedvezmény megadásáról a polgármester
határozattal dönt.
4.§
(1) A megszerzett szennyvíz-kibocsátási jogot növelni csak a növekményre eső
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése ellenében lehet.
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(2) Az önerős beruházás esetében a beruházó által megjelölt ingatlanokra - legfeljebb az e
rendelet alapján megállapított közműfejlesztési hozzájárulás összegének 80 %-ig3 közműfejlesztési hozzájárulásként kell figyelembe venni a beruházó által megépített
szennyvízelvezető hálózat nettó értékét.
5.§
(1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-én lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mocsáry Balázs sk.
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet sk.
jegyző

Egységes szerkezebe foglalva és kihirdetve!
Csévharaszt, 2017. május 26.

Keresztény Anikó
aljegyző
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