Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2005. (VII.1.) rendelete
a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére való kötelezésről
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére az alábbi rendeletet alkotja:
Preambulum
A rendelet célja, hogy Tahitótfalu Község közigazgatási területén a közművek fejlesztése
szervezetten valósuljon meg, a részvétel a megvalósításban egységesen szabályozott legyen.
1. §
A rendelet területi hatálya kiterjed Tahitótfalu Község közigazgatási területén önkormányzati
beruházásban megvalósuló közművek (a gázelosztó vezetékhálózat, a víz- és csatornahálózat, a
közcélú villamos hálózat, valamint az út) fejlesztésére. A rendelet személyi hatálya kiterjed az
önkormányzati beruházásban megvalósuló közművek mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati
joggal, telephellyel rendelkező magánszemélyekre, jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságokra (a továbbiakban: a közművek fejlesztésében érdekelt).
2. §.
A Képviselőtestület közműfejlesztési hozzájárulás fizetésre kötelezi Tahitótfalu Község
Önkormányzata illetékességi területén a közműfejlesztésben részt nem vevő, de a közműfejlesztés
használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot.
3. §.
A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza.
4. §.
A közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Tahitótfalu Község Önkormányzatának költségvetési
elszámolási számlájára történik.
5. §.
(1) Az érintett kérelmére a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére a Polgármester legfeljebb 36
havi részletfizetési kedvezményt adhat.
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(2)1 A Képviselőtestület kivételes méltánylást érdemlő esetben, az érintett kérelmére, egyedi
elbírálás alapján, a jövedelmi viszonyok függvényében, eltekinthet a hozzájárulás befizetésétől,
melyről az önkormányzat és a kérelmező megállapodást köt.
6.§
(1) A szennyvízcsatorna hozzájárulás a már kiépített rendszerre 98.000.- Ft/ingatlan.
(2) A bekötési költség az ingatlantulajdonost terheli.
7. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik

Tahitótfalu, 2005. június 16.

Budai Mihály
polgármester

Tóth János
jegyző

A rendelet kihirdetve 2005. VI.20-án.
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Módosította: 10/2007. (V.18.) önk. rendelet, a módosítás hatályos 2007. június 1-től. A módosítás előtti
rendelkezés alapján kötött szerződések, határozatok semmisek.
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