Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018.(X.19.)
önkormányzati rendelete a közműves ivóvízrákötési támogatásról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011.
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1.r. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon magánszemély
ingatlantulajdonost, aki a rendelkezésre álló közműves ivóvízhálózatra ráköt, a saját lakhatásául
szolgáló 1 db lakóingatlan után a rákötés igazolását követő 60 napon belül, egyszeri 50 ezer
forint közműves ivóvízrákötési támogatásban részesíti az a) és b) pontok szerint:
a) Egyedül álló esetén a támogatás akkor adható, ha a kérelmező nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
b) Egy lakcímre bejelentettek esetén a támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közműves ivóvízrákötést megelőzően is benyújtható a kérelem
akkor, ha a kérelmező igazolja, hogy a rákötés megvalósításához már csak 50.000 Ft
megfizetése szükséges a közszolgáltató részére.
(3) A rákötést megelőzően igényelt támogatás estén a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt
igazolás benyújtására a kérelmező a támogatás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles. Az
igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a támogatott a támogatás visszafizetésére köteles.
2.§
(1) A közműves ivóvízrákötési támogatásra irányuló kérelmet a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező személyazonosító igazolványának másolatát,
b) a lakcímkártya másolatát,
c) a jövedelemigazolást,
d) a közszolgáltató által kiállított a közműves ivóvíz rákötés tényét bizonyító igazolást,
e) A Járási Hivatal Okmányirodája által kiállított igazolást a kérelemmel érintett
ingatlanba bejelentkezett személyek számáról.

(3)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízrákötési
támogatást a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítja.
3.§

(1)

Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. október 19.

dr. Balogh László sk.
jegyző
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1. melléklet a 25/2018. (X.19.) önkormányzati rendelethez
Kérelem –közműves ivóvízrákötési támogatáshoz
1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: .......................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ...............................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.8. E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................
1.2. A kérelmező a kérelmezett ingatlanban:
1.2.1. □ egyedül él,
1.2.2. □ nem egyedül él.
2. A kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett személy(ek)re vonatkozó adatok
2.1. A kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett személy(ek) száma: ........ fő.
2.2. A kérelmezővel azonos ingatlanba bejelentkezett személy(ek) adatai*

A
Név
(születési neve)

B
Anyja neve

C
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

1.
2.
3.
4.
5.
* az igazolásra szolgáló irat alapján
3. Jövedelmi adatok
3.1. A kérelmező, valamint az ingatlanba bejelentkezett személy(ek) havi jövedelme forintban:

1.

2.

3.

A
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

B
Kérelmező
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C
Az ingatlanba bejelentkezettek

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és
az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

6..
7.

3.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
4. Nyilatkozatok:
4.1. Tudomásul veszem, hogy a hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a
kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához és
kezeléséhez.
4.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és
4.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.3.3.* az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést
kérek – nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó)
4.3.4

a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról
lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó)

4.3.5. a támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó)
Házipénztárból készpénzben
Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: …………………………….............
a számlavezető bank neve: ……………………………………………………………………..
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap.



...................................................................
kérelmező aláírása
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