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Dobronhegy Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
4l20l5" (W. 08.) önkormányzati rendelete
a közművesítési hozzájárulásról
Dobronhegy Község Önkormanyzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az építettkörnyezet
alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatátrozott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Dobronhegy közsé g Önkormán y zata tulaj donában
lévő viziközműre bekötővezetékkel rácsatlakozó vagy rácsatlakozni kívánó ingatlan
(2)

tulajdonosaira, tényleges használóira.
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a viziközmű-hálózatokra, amelyek kiépítését
Dobronhegy Község Önkormányzata saját elhatározásáből, vagy az érdekeltek
együttműködésével valósítj a meg.

Értelmező rendelkezése k

2.§
E rendelet alkalmazásáb an:
a) T.rdekelt; az1995. LVII. törvény 1. sz. melléklet 6. pontjába meghatározott személy.
b) Erdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyraj zi számmal rendelkező
ingatlan vagy önálló rendeltetési egység.
ba.)Lakossági célúérdekeltségiegység: beépítettvagy be nem építettingatlan
minden olyan célúhasználata, amely nem minősiJ'l gazdasági célúhasználatnak;

bb.)Gazdasági célúérdekeltségiegység: beépítettvagy be nem építettingatlan
minden olyan célúhasznáIata. amelynek során adott ingatlanon gazdasági
tevékenységet folytatnak. Gazdasági tevékenységnek minősül minden olyan
tevékenység, amelyet gazdasági társaság, egyéni vállalkoző, illetve őstermelő
jövedelem- és vagyonszerzés céljából folytat.
.
c) Erdekeltségi terület: azok a területek, amelyeken Dobronhegy Önkormányzatatulajdonát
képező viziközmű-hálózatra rácsatlakozó ingatlanok találhatók, amelyeknek más
vízlközmű-háIőzattalösszeköttetésükmégnincs.
d) Ivóvíz-bekötővezeték: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 11. pontjában meghatározott

h)
i)

dolog.

Ivővíz-tőrzshálózat: a20I1. évi CCIX. törvény 2. § 12. pontjában meghatározott dolog.
Közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivővízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének, érdekébena víziközmű-hálőzatra, illetve a létesítményretörténő utólagos
rác satl ako zás e n g e dé l y ezé séhez az igény 1ő által fizetendő p énz ö s sze g.
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j)
k)
l)

Közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkezó olyan telek,
amelynek a víz és szennyvízellátását biztosító tötzshálőzat és bekötővezetékének
te

lekhatári g történő ki építésérő l az Önkorm ány zat gondo skodik.

Lakossági felhasználőz a 2011. évi CCX. törvény 2. § 15. pondában meghatérozott
felhasználó.

Szennyvíz bekötővezeték: az 5812013, (IL27.) Korm. rendelet 1. § 32. pontjában
meghatározott dolog.

m) Szennyvíz tőrzshá|őzatz a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 19. pontjában meghatározott
dolog.

n) Utólagos csatlakozó: aki a viziközmű-háIőzat
o)
ö)

megvalósításakor a költségekhezbármely
járult
oknál fogva nem
hozzá.
Víziközműz a20I l. évi CCX. törvény 2. § 20. pontjában meghatátozott dolog.
Víziközmű - fejlesztész a 2011. évi CCX. törvény 2. § 21. pontjában meghatározott
fej lesztés.

p) Yízikőzmű -há|őzat: az
r)

meghatározott dolog.

Yízikőzmű

-

58l20I3. (IL21.) Korm. rendelet

1. § 43.

szolgáltatőz az 58l20l3. (II.27.) Kotm. rendelet 1.

me ghatár o zott szo

lg

áltató.

§ 44.

pontjában
pontjában

Dobronhegy Község közígazgatási területén a víziközmú szolgáltatást az Észak Zalai
Yíz-ésCsatornamű Zft.. (Zalaviz Zrt.) látja el.
s) Ingatlan: a 1997. évi CXLI tv. 11 §-ban meghatározott ftildrészlet, valamint a 12 §-ban
meghatározott egyéb önálló ingatlan.

Altalános rendelkezés e k

3.§
(I)

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközmú-hálózat megvalósítási költségeit e
rendeletben meghaténozott szabályok szerint az érdekeltekre közművesítési hozzájáruIás
formájában atharítja,

(2)

Az Önkormányzatatulajdonában lévő víziközmű-há|őzat vonatkozásában közművesítési
ho

zzfi

sek flzetni :
vagy
a) az újonnan megépülő ivőviz, szennyvíz-t&zshálőzat kiépítéséért
étrulást köte

b) az

le

Önkormányzat tulajdonában

lévő vízlközmű-háIőzatra történő

utólagos

rácsatlakozásért.

(3

) Nem kell közművesítési hozzájárulást fi zetni
a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,
b) a Csonkahegyhát és TérségeCsatornahálőzatkiépítésérelétrejött projekt keretében
me gvaló sult szennyví z-tör zsháIőzat e setén,
c) a természetes személy által saját költségen - kizárólag a víziközmű szolgáltatő,
szakfelügyelete mellett vagy kivitelezésében - megvalósított közterületi
víziközmű-hálőzatra vonatkozó fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztés
összköltsége igazolható módon (számla, stb.) több az egyébkéntfizetendő
hozzájárulás mértékénél,ebben az esetben az Önkormányzat a különbözetet nem
térítimeg,
d) az önkormányzati telekértékesítéstkövetően, amennyiben az építésitelek eladási
árába a víziközmű-há|őzatra történő rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke
:

dokumentáltan beszámításra került, és az adásvételi szerződésben úgzitett
kapacitási igényhez képest atényleges kapacitás nem növekszik,
e) ha az adott érdekeltségiegység vonatkozásában a vízlközmű-hálózatra, történő
csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést - hitelt
érdemlően - igazolni tudj ák, valamint
f) azoknak a nem lakossági felhasználóknak, akik a víziközmú-szolgáltatásról szóló
201I. évi CCX. törvény 69. § -ának hatáIya alábrtoznak.
Kö zm űv es ítés i

h o zzáj

ár

ulás

4.§
(1)

A

közművesítésihozzájárulás alapjavizelléúás és szennyvizelvezetés esetén a lakossági

célúérdekeltségegység.
(2) Lakossági célúérdekeltségiegységre vonatkozóan
mennyiségi tényezőjét

a.)

kell

me

közművesítési hozzájárulás

ivővize|látás esetén: a lakóegység (lakőház,

b.)
alapj án

a

ill. lakás)

átlagos

vízfogyasztása, de minimum l m3/nap;
szennyvizelvezetés esetén: a lakóegység (lakóház, 1||, lakás) átlagos
szennyvízkibocsátása, de minimum 1 m3lnap;

§állapítani.

YÍzfogyasztás és a szennyvízkibocsátás esetén minden megkezdett m3
(3)

1

m3-nek számít.

Mind a lakossági, mind a gazdasági célúérdekeltségi egység esetén a közművesítési

hozzájárulás összegének nagyságát a (2) bekezdésben meghatározott érdekeltségi egység
mennyiségitényezőjének és ahozzé$árulás egy egységre jutó összegénekszorzataadja.
Ahozzájátulás egy egységre jutó összegét e rendelet 3. mellékletetartalmazza.
(4) Amennyiben az ingatlanon növekszík aközizemi ivóvíz- vagy szennyviz - törzshálőzatot,
igénybevevő lakóegységek száma, azt az érdekelt köteles az önkormányzat felé jelezni.

(5)A köznevelési és a gyermekjóléti ellátást biztosító, szociális -és egészségügyi
intézmények,egyházak és közcélú szolgáltatók lakossági célúérdekeltségiegységnek
számitanak.

5.§
(1)

A
fe

(2)

^

vízlközmű-háIőzatra történő rácsatlakozási koltségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő
ere l é s stb. ) a kö zműve s í íési ho zzé4 árul ás nem tartalmazza.

lsz

v

izikö zmű-hálő zatr a rác

a)

b)

s

atl ako zni

:

lakossági felhasználó esetén a önkormányzat által,

e

rendelet

melléklete szerinti
gazdasági szew ezet esetén a víziközmű-szolgáltatő általkiadott

1.

igazolás birtokában l ehet.

(3) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság

nem
személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra,
használőr a átruházhatő .

(4) A hozzájárulást az ingatlannak - afizetési kötelezettséget előíró határozatmeghozatalának
időpontjában - az ingat|an-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan
használőjának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok
szerint.
(5) Amennyiben ahozzájérulás költségeinek megfizetéséíaz ingatlanhasználőjavagy bérlője
vállalja fel, úgy a bérleti, használőijogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell.

6.§
(1)

A lakossági felhasználó

és a gazdasági szervezet a meglévő víziközmű-hálőzatra törlénő
utólagos rácsat|akozást a önkormányzatnál e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem
kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás jóváhagyott és engedélyezett műszaki
tervdokumentációjának

(2)

benyújtásával kezdeményezheti.

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok

-

az érintett ingatlan tulaj donosainak hozzájáruló nyilatkozata,
e rendelet 1.

melléklete szerinti igazolás,

a közterület

felbont áséútoz közútkezel ői hozzi$ árulás.

beszerzése:

(3)

Az

elkészült víziközmű-hálőzatra történő rácsatlakozás üzembehelyezését

érdekeltnek vízlközmű esetén avíziközmű-szolgáltatónál

A

kö

zm űv

es

ítés i h o zzáj ár u l á s me gfize t és én e k

kell kezdeményeznie.

s za b á

ly

a

i

7.§

A

(1)

polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szőlő 2004. évi CXL. törvény szabáIyai a|apján - Dobronhegy Község Önkormányzata
által átruházott hatáskörben - határozatban dönt a közművesítésihozzé4árulás mértékéről
és a megfizetés módjáról.

(2)

Az érdekelt ahozzájérulás összegét ahatározat jogerőre emelkedését követő 90 napon
belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 90 napos

határidőben történő megfizetés alól mentesil az, aki a (3) bekezdés szerinti részletfizetési
kedvezményben részesül.
(3)

A

polgármester - méltányosságból - maximum 12 havi kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet a kötelezett kérelmére, amelyet a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül kell benyújtani.

(4) Amennyiben a tészletflzetésengedélyezésre kerül, úgy a kötelezett az első részlet
megfizetésétkövetően a önkormányzat által kiadott, e rendelet 1. melléklete szerinti

igazolásalapjankezdeményezheliavízlközmű-hálőzatraarácsatlakozást.

(5) A hozzájáru|ás kizárólag a víziközmű fejlesáésérehasználható fel.

zdró rendelkezések
8.§
(1) Ez

a rendelet a kihirdetését követő

napon lép hatályba.

Dobronhegy, 207 5. április 7.

qJ,'{ri

Lr,*, L.:Barabás Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2015. április 8**.
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1.

melléklet a 412015. (W. 08.) önkormányzati rendelethez

IGAZoLÁS
a közművesítési hozzájárulás megfizetéséről
Dobronhe gy Közsé g Önkormán y zata képviseletében eljárv a i gazo lom,

Név:.
Anyja neve:
Lakcím.

ho

gy

.

szám alatti lakos

Név:.
Képviseletre jogosult:
Adószám:
Székhely:,

..

..

..

gazdasági szervezet

Dobronhegy.

a

-

,.....utca,
...... hrsz-ú ingatlanon megvalósuló
ivőviz-ellátási
szennyvízelvezetés*

házszám

beruházáshoz szükséges víziközmű-hálőzat létesítésemiatt, illetve a meglévő viziközmúhálőzatra történő utólago s rácsatlakozás feltételeként

-

Dobronhegy Község

-

Dobronhegy Község Polgármestere a nevezett érdekelt részérea közművesítési
hozzájáru|ás .
azaz
......havi
...Ft/hó,
Összeg ,*Jjillio,,észletekben.:ff:;

Polgármesterének

....számú jogerős határozatáhan
előírt. .,.....
.......Ft,
íI4az
....forint összegű
közművesítési hozzájárulást egyössze gben megfizette.

;;gfi;;;;
Kelt..

e

sztő

ré s z

..

.,r.Ju?rllÍ"|u

szeméIylszervezet*

törl

..

letet az önkormányzat

kö

...Ft összeget, mint
........hónap
lts é gveté si számlil1 ár a me gftzette,

év......, hó......,., nap...
PH
aláírás

*

-

gal j elölt tész aléútűzandő

2. melléklet a 4l20l5. (IV. 08.) önkormányzati

rendelethez

xBnrlnvt
Yizlközmii-hálőzatratörténőutólagosrácsatlakozásboz

Alulírott
Név:.
Anyja neve:.

Lakcím:.

.;......

Telefoni elérhetőség: ... ...

Név: .

Képviseletére jogosult: . .. ..
Adószám:
Székhely:
Telefoni elérhetőség:... ... .

,mint a

Dobronhegy......

ingatlan tulajdonosa/használőja*

a
ho

.házszám.

........hrsz-ú

ivővíz-ellátásának
szennyvizelvezetésének*

történő utólagos rácsatlakozása érdekében a közművesítési

viziközmű-hálőzatta
zzáj árulás

Kelt..

utca.

kérem, hogy a nevezett ingatlan

ö

ssz e

gét me gál

........,

l

ap

ítani s zíve s kedj en.

év.........,hó.

nap...

PH.
aláírás
Kérelem mellékletek ént az alábbi dokumentumok* kerülnek benyújtásra:
izellátás és szennyv ízelv ezetés e setén :
- v izikö zmű- s zo gá1 tatő áItal j óváhagyott
tervdokumentáció (1 pld.)

iv őv

1

és e n

ge dé l y

ezett műszakí

Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és ahasználó között
létrejött szerzódés 1 pld-t is csatolni sziikséges.
*

-gal j elölt rész a|áhúzandő

3. melléklet a 412015.

(ry. 08.) önkormányzati

A közművesítési houújárulús egl eglségre jutó

összege víziközmű-hálózatra
utólagos rdcsatlakozds esetén

A létesítendő közmű neve
ivővíz törzshá|őzatra történő csatlakozás meglévő bekötővezeték

rendelethez

történő

Failasos ár
100.000 Ft

esetén

szennyvíz tötzsháIőzatra történő csatlakozás

bekötővezeték esetén
a mindenkori hatályos

(A fenti összeget

meglévő

255.905 Ft

AFA törvény szerinti általános forgalmi

adó terheli.)

