
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2005. (XI. 25) rendelettel módosított

8./2001. (VII. 24.) rendelete
az útépítési, és közművesítési hozzájárulásról

Egységes szerkezetben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az épített és természeti környezet
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 28. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) Jelen rendelet hatálya Mátraszentimre közigazgatási területéhez tartozó településeken
Mátraszentimre Önkormányzata által létesített közút illetőleg közmű (különösen: víz-,
és szennyvízhálózattal) érintett ingatlanok magánszemély tulajdonosaira terjed ki.

(2) Mátraszentimre Önkormányzat az arányos teherviselés követelményeit, a közérdek és
a jogos magánérdek összhangját is figyelembe véve, kiemelve a település közút, és
közművek költségéből az önkormányzatot terhelő saját pénzügyi forrásként jelentkező
költségek egy részét az érintett ingatlantulajdonosokra hárítja útépítési és
közművesítési hozzájárulás formájában.

(3) a./ A közművesítési hozzájárulás alapja az ingatlan teljes, a közmű rácsatlakozási
pontja felöli hossza. Már meglévő hálózatra történő rácsatlakozás esetén a fizetés
ingatlanonként történik.
b./ Újonnan megépülő hálózat-szakasz esetében amennyiben az utca mindkét oldalán
van építési ingatlan, a hozzájárulás a két ingatlant 50-50% arányban terheli.

(4) a./ Ivóvíz, és szennyvízvezeték esetében a közművesítési hozzájárulás mértéke a (3)
bekezdésben foglalt ingatlanok esetében ingatlanonként 27.300,- Ft/ folyóméter. Már
meglévő hálózat-szakaszra történő rácsatlakozás esetében 120.000,./ingatlan/közmű.
b./ Út esetében a közművesítési hozzájárulás mértéke a (3) bekezdésben foglalt
ingatlanok esetében ingatlanonként 10.400,- Ft/ folyóméter.
(5) A közművesítési hozzájárulásról a külön jogszabályban és a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv-
ben foglaltak szerint határozatban a jegyző értesíti az érintetteket.
b./ az 1.§ kiegészül az alábbi, az alaprendeletben (6) jelölésű bekezdéssel:
a./ A hozzájárulás fizetéssel összefüggő személyes adatok körébe tartozik az
ingatlantulajdonos családi és utóneve, lakcíme, jogi személyeknél a cég neve,
székhelye,  cégjegyzékszáma, adószáma, az érintett ingatlan címe, helyrajzi
száma.
b./ Az adatokat a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván számítógépes program
segítségével.
c./  A nyilvántartott adatok törlési határideje a kivetett teljes összeg befizetését
követő 5 év.
d./ A jegyző a személyes adatok védelméért való felelősségének körében
köteles olyan technikai szervezési intézkedéséket tenni, ellenőrzési rendszert
kialakítani, és adatvédelmi szabályzatot készíteni, amely biztosítja az
adatvédelmi követelmények teljesülését.



2.§

(1) Jelen rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben előírt módon.

Mátraszentimre, 2001. július 23.

Stuller András dr. Bekecs Andrea
 polgármester         jegyző

ZÁRADÉK:

Egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon!

Mátraszentimre, 2005. november 25.

                                                                             dr. Bekecs Andrea
                                                                               jegyző


