
Cecei Viziközmű Társulat 

7013 Cece, Deák F. u. 13. 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a folyamatban lévő szennyvízberuházással kapcsolatosan 

felmerült néhány kérdés tekintetében. 
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben vagy 60 

hónap alatt részletben lehet megfizetni. Azok az ingatlan tulajdonosok, akik ezen 

kötelezettségüket teljesítették és az alábbi kategóriák egyikébe tartoznak az érdekeltségi 

hozzájárulás 25%-át, de maximum 37 500.- Ft-ot visszaigényelhet a befizetett 

összegből: 
- öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban (57 000.- Ft), 

illetve időskorúak járadékában részesül,  

- normatív lakásfenntartási támogatásban részesül,  

- aktív korúak ellátására jogosult, vagy  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre - a saját vagy a gyermeke jogán – jogosult.  

Egyösszegű befizetés esetén a visszaigénylés a befizetést követő negyedévben történik, 

részletfizetés esetén az igényt minden negyedévben be kell nyújtani. 

A közműfejlesztési támogatást a település jegyzőjénél lehet igényelni. A szükséges 

nyomtatványok a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak. 
 

A szennyvízcsatomra bekerülési költsége érdekeltségi egységenkénti alakulása részletesen: 

  

Hozzájárulás 
mértéke 

(befizetés a 
viziközmű 
társulat 

számára) 

5 éves 
kommunális 

adó 
kedvezmény 

A fentiek szerinti 
szociális alapon 

járó kedvezmény 

bekerülési 
költség 

összesen 

Aki egy összegben fizeti be a közműfejlesztési 
hozzájárulást. 160 000 Ft -36 000 Ft -37 500 Ft 86 500 Ft 

Aki havi egyenlő részletben fizeti a 
közműfejlesztési hozzájárulást. 

3 500 Ft x 60 
hónap=        

210 000 Ft -36 000 Ft -37 500 Ft 136 500 Ft 

Aki  a vizitársulat érdekeltségi területébe 
tartozik és a hozzájárulást önként nem fizeti 
meg. 

160 000 Ft + 
160 000 Ft = 
320 000 Ft +36000 Ft 0 Ft 356 000 Ft 

 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy annak az érdekeltnek, aki 2011. szeptember 15. 

napjáig az érdekeltségi hozzájárult megfizeti, vagy a részletfizetés megkezdi, és a 

részleteket 60 hónap alatt törleszti, a későbbiek során – a telekhatáron belüli bekötéssel 

kapcsolatban - további 160.000.-forintos fizetési kötelezettsége nincs.  
 

Az érdekeltségi nyilatkozatát, a hozzájárulás módjának megváltoztatását az érdekelt 

2011. szeptember 15. napjáig a polgármesteri hivatalban leadott nyilatkozatával 

módosíthatja, és visszamenőlegesen a kommunális adókedvezményt is megkapja.  

Aki egyösszegű befizetést vállalt, az részletfizetésre, aki részletfizetést vállalt, az 

egyösszegű befizetésre módosíthatja a fizetési módot. 
 

Felhívom minden érdeklődő figyelmét, hogy a Cecei Viziközmű Társulattal, valamint a 

beruházással kapcsolatban minden dokumentum megtekinthető a www.cece.hu 

weboldalon. 
 

Cece, 2011. szeptember 2.   Tisztelettel:  

    Fazekas Gábor 

elnök 

http://www.cece.hu/

