
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/1998. (VII. 27.) számú rendelete 

a szennyvízbekötések támogatásáról1 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény (helyi 

önkormányzatokról) és az 1993. évi III. törvény (szociális törvény) által biztosított 

felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 

1. § 

A képviselőtestület e rendeletének célja a Velencei-tó környezetének és vízminőségének 

védelme érdekében az ingatlanok szennyvízcsatornába való bekötésének elősegítése. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Gárdony város közigazgatási területén lakással és lakóhellyel 

rendelkező magánszemélyekre és ezek tulajdonában lévő szennyvízbekötésre kötelezett 

lakásokra. 

(2) A támogatás igénybevételének feltételei: 

- a kérelmező a lakás tulajdonosa, 

- a támogatással érintett lakás a kérelmező lakóhelye, 

- a lakás szennyvízbekötését jogerős államigazgatási hatósági határozattal elrendelték, 

- szennyvízcsatorna-építéshez érdekeltségi hozzájárulás tartozása nincs. 

3. § 

(1) A képviselőtestület a szennyvízbekötési támogatások elbírálásával kapcsolatos feladatkört, 

hatáskört a Népjóléti Bizottságra ruházza. 

(2) A 3. § (1.) bekezdésben foglalt ügyek előkészítése a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 

Irodájának feladata. 

4. § 

(1) A szennyvízbekötési támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek összege a 

bekötési költség 50 %-áig terjedhet. 

(2) Kivételes méltányosságból a bekötés teljes költsége is biztosítható, ha a kötelezett 

jövedelmi, vagyoni helyzete a 2/1996. (II.01.) számú önkormányzati rendelet átmeneti 

segélyezésre vonatkozó előírásainak megfelel. 

(3) A szennyvízbekötési támogatás akkor biztosítható, ha a kérelmező és a vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

(4) A Népjóléti Bizottság – e rendelet figyelembe vételével – eljárási szabályait maga állapítja 

meg. 

5. § 

Értelmező rendelkezések: 

- lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, 
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- lakás:  a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

  egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 2. sz. mellékletének  

1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház 

vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként 

  feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű használatához szükséges – 

  helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel  

  együtt. 

6. § 

E rendelet 1998. augusztus 01. napján lép hatályba. 

Gárdony, 1998. július 07. 

 

 

dr. Vágner Elza 

polgármester 

dr. Gál Gyula 

jegyző 

 

 


