Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 13.) rendelete

a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati
támogatásról
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelet és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdésének 21. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § 
E rendelet hatálya kiterjed az Diósd Város közigazgatási területén a szennyvízelvezető
hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egységekre, illetve azok
tulajdonosaira.
I. fejezet
A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati
vissza nem térítendő támogatás
2. § 
(1) Az önkormányzat, víziközmű-társulati tagság esetén a közműcsatlakozás segítéséhez
jelen rendeltben foglalt szabályok szerint a Diósdon lakóhellyel rendelkező, szociálisan
rászorult magánszemélyek részére kamatmentes, vissza nem térítendő támogatást nyújthat.
(2) Egy személynek támogatás legfeljebb egy érdekeltségi egység után csak egy alkalommal
nyújtható.
(3) A támogatás összege legfeljebb a közművesítés 50%-a lehet.
(4) Az önkormányzat az ingatlanon belüli szennyvíz beemelő kiépítésének költségét jelen
rendeletben foglalt szabályok szerint vállalja.
3. §(1) Támogatásra jogosít az az 1. § szerinti érdekeltségi egység, ahol:
a) Az egyedül élő tulajdonos az ingatlant kizárólagosan használja, vagy
b) családban rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
vagy fogyatékos gyermek van, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 200%-át;
c) Kétszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum 150 %-át
d) Több személyes háztartás esetén a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át.
4. §(1) A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint az
1993. évi III. tv.-ben és e rendeletben meghatározott személyek személyi adatairól, jövedelmi
viszonyairól nyilatkozni, és az ezekre vonatkozó bizonyítékokat becsatolni. A szociális
támogatást igénylő köteles családja vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni.
(2) A jövedelemszámításához felhasználható okiratok:

a) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről kiállított igazolás. A külföldön munkát vállalók, illetve EGT állampolgároknak
eltérni ettől csak akkor lehet, ha az igazolás beszerzése méltányolható ok vagy okok miatt
hosszabb időt vesz igénybe, és a kérelmező írásban nyilatkozik jövedelméről,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző utolsó havi ellátást igazoló szelvény,
c) munkanélküli ellátás esetén az azt megállapító határozat és kérelem benyújtását megelőző
utolsó havi ellátást igazoló szelvény,
d) vállalkozó esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem igazolás, az illetékes APEH illetékes szervének igazolása a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, valamint a nem lezárt adóérvre
eső jövedelemről kiállított igazolás.
e) egyéb - nem havi rendszeres - jövedelmek esetében a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló
ea) munkaviszony esetén munkáltatói igazolás,
eb) munkaviszonnyal nem rendelkezők esetén, büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat.
A kérelmező az ügy elbírálása érdekében tett nyilatkozatát 3 hónapon belül nem módosíthatja.
(3) A tényállás tisztázása és a szociális rászorultság megállapítása érdekében
környezettanulmány készítése szükséges.
(4) Ha az elkészített környezettanulmány alapján a nyilatkozatban foglalt adat a kérelmező
életkörülményeitől eltérő, akkor további bizonyítékok becsatolása szükséges (különösen:
közüzemi, telefonszámla, a kérelmező által lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában
álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok).
(5) Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50%-át, a fenntartási költségek kétszerese a figyelembe vehető
vélelmezett jövedelem.
(6) A fogyatékosságot Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiadott
szakvéleménnyel, vagy szakorvosi igazolással kell igazolni.
5. §(1) A támogatás iránti kérelmeket Diósd Város Polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a társulati tagságot igazoló dokumentumot, a
jövedelemigazolásokat, valamint a 4. §-ban meghatározott dokumentumokat.
(3) A vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről a Közösségi Bizottság határozattal dönt, a
támogatásról az Önkormányzat megállapodást köt.
6. §(1) A megállapodásban rögzíteni kell, különösen:
a) a támogatás összegét
b) a támogatás részletes feltételeit,
7. §(1) A támogatást az Önkormányzat közvetlenül az Érd és Térsége Szennyvízelvezetésiés Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Munkaszervezete számlájára utalja át. A
Munkaszervezet gondoskodik a közműcsatlakozás kiépítéséről.
(2) Az önkormányzat a megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha a támogatott az
önkormányzat megtévesztésével vagy jogosulatlanul jutott a támogatáshoz.
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8. § 
(1) Az ingatlanon belüli szennyvíz beemelő kiépítésének feltételei:
a) az ingatlan tulajdonosa tervet készíttet,
b) a tervet az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás Munkaszervezete által megbízott Mérnök jóváhagyja,
c) a szennyvíz beemelő kiépítéséről az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Munkaszervezete gondoskodik.
III. fejezet
Záró és értelmező rendelkezések
11. §Jelen rendelet szerinti támogatások kizárólagos forrása a Diósdi Vízközmű Társulás által
felvett hitelek.
12. § 
(1)
E rendelet alkalmazásában:
Társulat: azon viziközmű társulat, amely Diósd területén érdekeltségi területtel rendelkezik.
Üzemeltető: az a gazdálkodó szervezet (Ptk. 685.§ c) pont), amellyel az önkormányzat a
szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésére szerződést köt.
Házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és azt a
szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához szállító
szennyvízvezeték-hálózat.
Közművesítési hozzájárulás: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség.
Érdekeltségi hozzájárulás: A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 35. § (3)
bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség.
Érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan
vagy önálló rendeltetési egység, amely egyben önálló szennyvízelvezetési hely.
Szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg azon belül
mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek vízhasználata
mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei
elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja.
Önálló rendeltetési egység: m
 eghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség
vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből nyíló önálló
bejárata van.
(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Diósd, 2013. december 9.
Spéth Géza
Polgármester

Dr. Szabó Ferenc
Jegyző
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A rendelet kihírdetésre került 2013. december hó 13. napján
Dr. Szabó Ferenc
Jegyző

4

