CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2001. (XII.30.)
önkormányzati rendelete
a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötések ösztönzésről
(a módosítással egységes szerkezetben)
Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordítva a
nagyközség környezeti állapotára, figyelembe véve a környezetvédelem területén megjelent
központi szabályokat és támogatva az ezzel kapcsolatos lakossági igényeket, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt jogkörével és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 12. § (1) bekezdésében rögzített
felhatalmazásával élve a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzésére az alábbi rendeletet (a
továbbiakban: rendelet) alkotja:
1.§
A rendelet célja, hogy elősegítse és ösztönözze a Csorvás nagyközség közigazgatási területén
élők számára a kiépített szennyvízcsatorna rendszer igénybevételét.
2.§
(1) A Csorvás nagyközség közigazgatási területén lévő lakóingatlan tulajdonosa (a
továbbiakban: tulajdonos) – amennyiben az ingatlan olyan településrészen fekszik, ahol
kiépített utcai szennyvízelvezető rendszer található -, köteles erre rácsatlakoztatni 2002
június 30-áig az ingatlan belső szennyvíz elvezető rendszerét.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak arra a tulajdonosra, aki csak kerti
csappal rendelkezik.
(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Csorvási Szolgáltató Kht. (a továbbiakban szolgáltató)
és a tulajdonos közötti szolgáltatási szerződés megkötése után történik, melyet a
tulajdonos bejelentéssel köteles kezdeményezni.
3§
Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, azt
elősegítve - bekötésenként a bekötés költségvetése összegének erejéig, de maximum 30 ezer
forint összegben kamatmentes kölcsön formájában támogatást nyújthat azon tulajdonosok
számára, akiknél az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét.
4.§
A kamatmentes kölcsön igénybevételének módja
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(1) A tulajdonos a kamatmentes kölcsön iránti kérelmét a Polgármesteri Hivatalhoz
nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell:
- a rácsatlakozással érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját;
- az egy háztartásban élők jövedelemigazolását, ill. jövedelemigazolásait;
- a 3. §-ban meghatározott költségvetést;
- egy, rendszeres havi jövedelemmel rendelkező kezes készfizető kezességvállaló
nyilatkozatát, és a havi rendszeres nettó jövedelem igazolását.
(2) A kérelmek tárgyában Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága dönt.
A kölcsön szerződést az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

5.§
A visszafizetés szabályai
(1) A kölcsön visszafizetésére rendelkezésre álló határidőt a tulajdonos kérelme alapján a
kérelem tárgyában döntést hozó bizottság határozza meg úgy, hogy az nem lehet
hosszabb a 10 ezer forintonkénti 1 éves határidőnél.
(2) A kölcsön törlesztését a kölcsönszerződés megkötését követő második hónap 15. napján
kell megkezdeni, és folyamatosan a fennálló kölcsöntartozás teljes kiegyenlítéséig kell
teljesíteni.
(3) A kamatmentes kölcsön havi törlesztő- részleteinek megfizetése az önkormányzatnak az
OTP Csorvási Fiókjánál vezetett 11733096-15345936 számú számlájára minden hónap
15. napjáig esedékes.
(4) Amennyiben a tulajdonos az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének nem,
vagy késedelmesen tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a kölcsönszerződés
felmondására, és követelheti a még fennálló tartozás azonnali egyösszegben történő
megfizetését.
6.§
(1) A 2.§ (1) bekezdésében foglalt és a tulajdonost terhelő kötelezettség teljesítésének
ellenőrzésére a szolgáltató jogosult és köteles.
(2)1
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A 6. § (2) bekezdését a 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül.
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7.§
Ez a rendelet kihirdetése napjával lép hatályba.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Dr.Kerekesné Dr.Mracskó Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve: 2001. december 30-án.
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