Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (IV.27) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból indul. A támogatásban
részesített személyek köre a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások alapján kerül
megállapításra.
(2) A támogatás utalvány formájában kerül kifizetésre.”
2. §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szennyvíz bekötési támogatás
15. § (1) A polgármester – átruházott hatáskörben – szennyvíz bekötési támogatást állapít
meg - az e rendeletben szabályozottak szerint - annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett
természetes személynek, aki lakás, lakóház, lakóépület vagy tanya megnevezésű ingatlan
tulajdonosaként, az ingatlan telekhatárán belül, annak közművesítése érdekében
szennyvízcsatorna bekötővezetéket létesít, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének négyszeresét, vagy egyedülálló esetében a négy és félszeresét.
(2) Szennyvízbekötési támogatás az e rendelet hatályba lépését követően megkezdett
beruházásokhoz adható.
(3) A támogatás mértéke a szennyvízbekötés számlákkal igazolt bekerülési költségének 50%a, azzal együtt, hogy a résztámogatások együttes összege a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli és természetbeni juttatás.
(5) Amennyiben a szennyvízbekötéshez terv készítése szükséges, annak költsége 50%-ig az
önkormányzat természetbeni támogatást nyújt a kérelmezőnek, olyan formában hogy a
tervezés költségének 50%-át közvetlenül a tervezőnek fizeti ki, az önkormányzat nevére
kiállított számla ellenében.

(6) A szennyvízbekötés kivitelezéséhez és a rákötés költségéhez az önkormányzat pénzbeli
támogatást nyújt. Támogatás ez esetben is az előzetesen becsült költségek 50%-áig nyújtható.
A támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a kérelmező a szükséges előkészítő
munkálatokat elvégezte (a szennyvízvezeték létesítéséhez szükséges nyomvonalat az előírt
mélységig kiásta).
(7) A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A támogatás
felhasználásának ellenőrzése céljából a támogatott köteles benyújtani a szolgáltatóval kötött
közüzemi szerződést, és a csatornarákötési munkálatok számláit a Polgármesteri Hivatalhoz,
legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló értesítés keltét követő hat hónapon belül.
(8) Amennyiben az odaítélt támogatás összege meghaladja a csatornarákötési
munkálatok számlákkal igazolt összegének felét, a különbözetet a támogatott az elszámolást
követő 15 napon belül köteles az önkormányzat részére visszatéríteni.
(9) Amennyiben a támogatott a támogatás összegével nem számol el a (7) bekezdésben
maghatározott határidőn belül, úgy a támogatás teljes összegét 15 napon belül köteles az
önkormányzat részére visszatéríteni.
(10) E rendelet alkalmazása során bekerülési költségnek minősül a terveztetés, a kivitelezés és
a rákötés saját névre – terveztetés esetén az önkormányzat nevére – kiállított áfás számlákkal
igazolt teljes költsége.
(11) A bekerülési költség összegét a kérelem mellékletét képező költségvetésben kell a
kérelmezőnek előre megbecsülnie. Az önkormányzat minden esetben vizsgálja a benyújtott
költségvetés tervezetek alaposságát, ha a költségvetést túlzónak ítéli meg, a kérelmet
elutasítja. Ilyen esetben alaposabban kidolgozott költségvetéssel új kérelmet lehet
benyújtani.”
3. §
Ez a rendelet 2017. május 1-én napján lép hatályba.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 27.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

