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Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

12/2012. (III.22.) 
önkormányzati rendelete

a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos 
bekötés szabályairól  szóló 13/2010. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának Közgyűlése 
az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi lXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos be-
kötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormány-
zati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés sze-
rinti területen lévő ingatlan, érdekeltségi egység (továbbiakban 
együtt: érdekeltségi egység) tulajdonosára, valamint a szenny-
vízelvezető hálózat üzemeltetőjére.”
2. § a rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól 
mentes, aki korábban még nem kötött rá a szennyvízelve-
zető hálózatra és e rendelet hatályba lépésekor az adott ér-
dekeltségi egység vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését 
igazolni tudja.”
3. § (1) a rendelet 3. § (2) bekezdésében a „1. § (2)” 
szövegrész helyébe a „2. § (1)” szöveg lép.
(2) a rendelet  3. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(3) A csatlakozási díj egy érdekeltségi egységre eső összege 
385.000,- forint, amelyet 35 hónap alatt havonta egyenlő 
részletekben kell megfizetni.”
(3) a rendelet  3. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Ha a tulajdonos a bekötés kezdeményezésével egyidejű-
leg nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási díjat egyösszegben, 
a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg-
fizeti, akkor egy érdekeltségi egység csatlakozási díjaként 
330.000,- forintot kell megállapítani.”
(4) a rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egé-
szül ki:
„(4a) Ha a tulajdonos korábban már rákötött a szennyvíz-
elvezető-hálózatra, akkor egy később megépült hálózati sza-
kaszra történő átkötés esetén a (3) bekezdés szerinti díj 25%-
kal csökkentett összegét kell egyösszegben megfizetni.”
(5) a rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egé-
szül ki:
„(9) A rendeletben meghatározott díjakat a Közgyűlés min-
den évben legkésőbb március 31-ig felülvizsgálja.”
4. § a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. március 22-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2012. március 22.

 dr. Ferencz Dóra s.k.
 jegyző
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