HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. (VII.01.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN
LÉVŐ SZENNYVÍZ CSATORNA HÁLÓZAT
IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL
ÉS A BEKÖTÉSI DÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2012. (VII. 1.) Rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat igénybevételének feltételeiről
és a bekötési díj mértékéről
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
Bekötés létesítése a szennyvíz csatorna hálózatba
(1) A szennyvíz csatorna hálózata mentén fekvő ingatlanoknak a szennyvíz csatorna
hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb címen használója (a
tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával) kezdeményezheti a Szolgáltatónál a
Polgármesteri Hivatal előzetes engedélyével. A Szolgáltató tájékoztatást ad a
kezdeményezőnek a bekötés műszaki feltételeiről, lehetőségéről.
(2) A kérelemhez csatolni kell a rendeletben meghatározott térítés befizetéséről szóló
pénzügyi bizonylat másolatát. A rendelet alapján megállapított térítést az
önkormányzat költségvetési számlájára kell egy összegben befizetni.
A rákötési kérelmeket - előzetesen egyeztetve a Szolgáltatóval - a polgármester bírálja
el a kérelem beérkezését követő 22 munkanapon belül. A polgármesternek a
közműhálózatra történő rákötést engedélyező határozata a megvalósításhoz szükséges
egyéb eljárásokat nem pótolja.
2.§
Kedvezmények
(1) A díj megfizetése alól felmentés nincs, de a szennyvíz csatorna hálózatra való
rákötési igény esetén, lakossági fogyasztó részére méltányosságból részletfizetés adható az
alábbiak szerint:
a, A térítés minimálisan fizetendő egyszeri összege: 20.000,-- Ft.
b1, A bekötési díj fennmaradó részére legfeljebb 24 havi részletfizetés adható.
3.§
A részletfizetésre vonatkozó szabályok
(1) A részletfizetés megkezdése a kezdeményezés időpontjától számított hat hónap utáni
hónap első napjától esedékes.

(2) A részletekben történő fizetés részletes szabályait, illetve a meg nem fizetés
következményeit a kedvezményezett és a polgármester között kötendő megállapodásban kell
rögzíteni az alábbiak szerint:
a, Amennyiben az igénylő a részletfizetési megállapodásban meghatározott részlet
megfizetésének határidejét elmulasztja, köteles a részletfizetési megállapodás aláírásának
napjától a befizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
b, Amennyiben az igénylő a részletfizetési megállapodásban meghatározott fizetési
határidőt elmulasztja, a részletezett késedelmi kamaton túl a még fennálló tartozás összegére a
részletfizetési lehetőség megszűnik. A hátralévő összeget egy összegben kell megfizetni a
késedelem napjától számított 8 napon belül.
c, A kötelezettség nem teljesítése esetén a meg nem fizetett összeg a mindenkori
jegybanki alapkamat 6%-kal növelt részével együtt ráterhelésre kerül a beruházással érintett
ingatlanra.
4.§
A szennyvíz csatorna hálózat csatlakozási díja:
A megépült gerincvezetékre való lakossági célú utólagos rákötés esetén a szolgáltatást
igénybevevő ingatlan tulajdonosának 120. 000,-- Ft egyszeri bekötési díjat kell fizetni.
5. §
Jelen rendelet 2012. július 1-én lép hatályba.
Hort, 2012. június 27.
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Záradék:
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