Nyírmihálydi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/1999 (XII.09.) ÖKT. számú
rendelete.

Nyírmihálydi Község területére vonatkozó közművesítési hozzájárulásról és a szennyvízhálózatra történő
rácsatlakozásról.
1.§
Rendeletalkotás célja:
a./ Nyírmihálydi község közműhálózatának fejlesztése, a település közművel való lefedettségének növelése.
b./ A szennyvízhálózati szolgáltatás megfelelő szintű elindítása és biztosítása.
c./ A települési közműszolgáltatások színvonalának emelése.
2.§
Nyírmihálydi Önkormányzat képviselő-testülete az 1.§-ban meghatározott célok elérése érdekében és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.törvény 28.§ (2) bekezdésében rögzített
felhatalmazás alapján Nyírmihálydi községben 50.000,- Ft összegű közművesítési hozzájárulást állapit meg.
3.§
A 2.§-ban rögzített közművesítési hozzájárulás minden olyan személyt terhel aki a község területén beépített,
vagy beépíthető ingatlannal tulajdonosként rendelkezik.
4.§
A közművesítési hozzájárulást minden kötelezett személynek 2000. év március hó 31. napjáig, de legkésőbb
2000. június 30-i kell megfizetnie Nyírmihálydi Község Önkormányzata részére.
A 2.§-ban rögzített közművesítés hozzájárulás összegének meg nem fizetése vagy hiányos megfizetése esetén a
jegyző jogosult államigazgatás eljárás keretében végrehajtást eszközölni a hiányzó összeg erejéig, a
hozzájárulás megfizetésére kötelezett személyekkel szemben.
5.§
A település területén induló szennyvízhálózati szolgáltatásra való rácsatlakozást, a szolgáltatást igénylő
személyek részére Nyírmihálydi Község Önkormányzata abban az esetben biztosítja, ha a szolgáltatást igénylő
a 2.§-ban meghatározott közművesítési hozzájárulás összegét megfizette, vagy havi részletekben, lakástakarékpénztári szerződés formájában folyamatosan fizeti.
6.§
A szennyvízhálózatra való rácsatlakozás feltételeinek részleteit külön megállapodásban kell rögzíteni, amely a
község önkormányzata és a szolgáltatást igénylő fél között jön létre. Ezen megállapodást e rendelet melléklete
tartalmazza.

7.§
Záró rendelkezés.
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nyírmihálydi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2000. (II.23.) ÖKT. számú
rendelete.
Nyírmihálydi Község területére vonatkozó közművesítési hozzájárulásról és a szennyvízhasználatra történő
rácsatlakozásról szóló 14/1999. (X.09.) ÖKT. számú rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(2) A 2.§-ban rögzített közművesítési hozzájárulás összegének meg nem fizetése, vagy hiányos megfizetése
esetén a települési Önkormányzat jogi képviselő útján polgári eljárás keretében jár el, a hozzájárulás
megfizetésére kötelezettekkel szemben.
2.§
Ez a rendelet 2000. március 25. napján lép hatályba.
Kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.

