SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2001.(III.27.) sz. rendelete
egységes szerkezetben a 8/2001.(VI.26) sz. és a 15/2003.(VI.28) számú rendelettel
a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről
hatályos szöveg 2012. május 22-től
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordítva a város
környezeti állapotára, figyelembe véve a környezetvédelem területén megjelent
jogszabályokat és támogatva az ezzel kapcsolatos lakossági igényeket, az 1990. évi LXV. Tv.
16. § (1) bekezdésében foglalt jogkörével és az egyes helyi közszolgáltatások
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Tv. 2, és 4. §-ában kapott felhatalmazással élve, a
szennyvízcsatorna rákötések ösztönzésére az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet célja, hogy elősegítse és ösztönözze Szeghalom város közigazgatási területén élők
számára a kiépített szennyvízcsatorna rendszer igénybevételét.
2. §
(1) Szeghalom Város belterületén lévő ingatlanok tulajdonosa – amennyiben az ingatlan
szennyvízcsatornával ellátott területen fekszik – köteles az ingatlan belső szennyvízrendszerét
arra rácsatlakoztatni, közműpótló szennyvíztárolóját környezetkímélő módon megszüntetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezés alól a feltételek fennállásáig ideiglenesen mentesül az
az ingatlan, amely
a.) nincs a vezetékes ivóvíz ellátásba bekapcsolva,
b.) csak kerti csappal rendelkezik,
c.) bizonyíthatóan igazolja, hogy zárt szennyvízaknával rendelkezik, és az elfogyasztott
ivóvíznek megfelelő mennyiségű szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről
gondoskodik.
(3) Az ingatlannak a szennyvízcsatornára való rácsatlakozását
a.) a már szennyvízcsatorna hálózattal kiépített területeken 2001. december 31-ig,
b.) a jövőben kiépítendő szennyvízcsatorna hálózat esetén az üzembe helyezés után 1 éven
belül kell megvalósítani.
3. §
(1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében,
azt elősegítve bekötésenként a mindenkori éves költségvetésben meghatározott keret erejéig,

legfeljebb 10.000.- Ft. támogatást nyújt azon tulajdonosoknak, akik az alábbi feltételeknek
megfelelnek:
a.) A gyermeket nevelő családok esetében az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét,
b.) Egyedül élő nyugdíjasok esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, nyugdíjas házaspár esetén másfélszeresét,
c.) Minden más esetben a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén, annak másfélszeresét.
(2) A szolgáltató és az Önkormányzat együttes támogatása azonban nem haladhatja meg a
rákötés tényleges (számlával igazolt) bekerülési költségét.
(3) A támogatás odaítélésről az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság dönt a költségvetési keret
erejéig.
4. §
hatályon kívül: 13/2012.(V.22.) ör.

1. §

Ez a rendelet 2001. április 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Macsári József
polgármester

Dr.Oláh Ernő
jegyző

