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Milej szeg Község Ön kormán yzataKépviselő-testületének
412015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a közművesítési hozzájárulásról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, M épített környezet
alakitásáról és védelmérő| szőIő 1997. évi LXXVil. törvény 28. § (2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzataíről sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatköróben e\árva a következőket rendeli el:

A rendelet hatóIya

1.§

A rendelet személyi hatályakiterjed Milejszeg község Önkormányzatatulajdonában lévő
viziközműre bekötővezetékkel rácsatlakozó vagy rácsatlakozni kívánó ingatlan
tulajdonosaira, tényleges használóira.
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálőzato|<ra, amelyek kiépítését
Milejszeg Község Önkormányzata saját elhatározásábőI, vagy az érdekeltek
együttműködésével való sítj a meg.

Ertelmező rendelkezés e k

2.§

E rendelet alkalmazásában:
a) T.rdekelt; az 1995. LVII. törvény 1. sz, melléklet 6. pontjába meghatározott személy.
b) Erdekeltségi erység: a külön jogszabály szerinti 

"gy 
n"tyrul zi szátmmal rendelkező

ingatlan vagy önálló rendeltetési egység.
ba.)Lakossági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan

minden olyan célllhasználata, amely nem minősül gazdasági célú használatnak;
bb.)Gazdasági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan

minden olyan célú használata, amelynek során adott ingatlanon gazdasági
tevékenységet folYatnak. Gazdasági tevékenységnek minősül minden olyan
tevékenység, amelyet gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve őstermelő

. jövedelem- és vagyonszerzés céljából folytat.
c) Erdekeltségi terület: azok a területek, amelyeken Milejszeg Önkormtínyzata tulqdonát

képező viziközmű-hálőzatra rácsatlakozó ingatlanok taláIhatők, amelyeknek más
víziközmű-hálőzattalösszeköttetésükmégnincs.

d) Ivóvíz-bekőtővezetékz a 2011. évi CCX. törvény 2. § 11. pontjában meghatározott
dolog.

h) Ivővu-törzshálózat: a20II. évi CCX. törvény 2. § 12. pontjában meghatátozott dolog.
D Közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivővízzel történő ellátottságának, szennyvíz-

elvezetésének, érdekében a víziközmű-hálőzatra, illetve a létesítményre történő utólagos
rác s atl ako z ás en gedé l y ezé séhez az igény lő által fizetendő p énzö s sze g.
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j) Közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek,
amelynek a víz és szennyvizellátását biztosító törzshálőzat és bekötővezetékének
telekhatárig történő kiépítéséről az Önkorm ányzat gondoskodik.

k) Lakossági felhasználő: a 2011, évi CCX. törvény 2. § 15. pontjában meghatározott
felhasználó.

l) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálőzat megvalósításakor a költségekhezbérmely
oknál fogva nem járult hozzá.

m) Víziközműz a2011. évi CCX. törvény 2. § 20. pontjában meghatérozott dolog.
n) Víziközmű - fejlesztés: a 2011. évi CCX. törvény 2. § 2I. pontjában meghatározott

fejlesztés.
o) Yízikőzmű -hálőzat: az 5812013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 43. pontjában

meghatározott dolog.
ö) Víziközmű - szolgáltatő: az 5812013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44.pontjában

me ghatár o zott s zo l g áltató.
Milejszeg Község közigazgatási területén aviziközmű szolgáltatást azÉszak ZalaiYíz-és
Csatornamű Zrt. (Zalavíz Zrt.) látja el.

p) Ingatlan: a 1997. évi CXLI tv. 11 §-ban meghatározott ftjldrészlet, valamint a 12 §-ban
me ghatár ozott e gyéb önálló ingatlan.



Altalános rendelkezések

3.§

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő viziközmű-háIőzat megvalósítási költségeit e
rendeletben meghatározott szabályok szerint az érdekeltekre közművesítési hozzájárulás
fomájában áthárítla.

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközmíi-háIőzatvonatkozásában közművesítési
hozzáj árulást köte le s ek ftzetni :

a) azűjonnan megépülő ivővíz kiépítéséért vagy
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő vizíközmű-há!ózatra történő utólagos

rácsatlakozásért.

(3) Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni:
a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,
b) a természetes személy által saját költségen - kizarőIag a viziközmű szo|gáltatő,

szakfelügyelete mellett vagy kivitelezésében - megvalósított közterületi
vízlközmű-háIőzatra vonatkozó fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztés
összköltsége igazolhatő módon (számla, stb,) több az egyébként ftzetendő
hozzájárulás mértékénél, ebben az esetben az Önkormányzat a különbözetet nem
téríti meg,

c) az önkormányzati telekértékesítést követően, amennyiben az építési telek eladási
árába a víziközmű-hálőzatra történő rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke
dokumentáltan beszámításra került, és az adásvételi szerződésben rögzített
kapacitási igényhez képest a tényleges kapacitás nem növekszik,

d) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozáséban a viziközmú-hálőzatra, történő
csatlakozáséfi. a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést - hitelt
érdemlően - igazolni tudják, valamint

e) azoknak a nem lakossági felhasználóknak, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCX. törvény 69. § -ának hatáIyaalátartoznak.

Kö zm űv e s ít é s i h o zztíj ú r ul á s

4.§

(1) A közművesítési hozzájárulás alapja vízelliú.ás esetén a lakossági célú érdekeltség
egység.

(2) Lakossági célú érdekeltségi egységre vonatkozóan a közművesítési hozzájárulás
mennyiségi tényezőjét

a.) ivővízellátás esetén: a lakóegység (lakőház, ill. lakás) átlagos
vizfogyasztása, de minimum I m3lnap;

alapján kell megál lapítani.

Yízfogyasztás esetén minden megkezdett m3 1 m3-nek számít.
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(3) Mind a lakossági, mind a gazdasági célú érdekeltségi egység esetén a közművesítési
hozzájániás összegének nagyságát a (2) bekezdésben meghatározott érdekeltségi egység
mennyiségitényezőjének és ahozzájárulás egy egységre jutó összegénekszorzataadja.

Ahozzájarulás egy egységre jutó összegét e rendelet 3. mellékletetartalmazza.

(4) Amennylben az ingatlanon növekszik a közizemi ivóvíztörzshálőzatot igénybevevő
lakóegységek száma, azt az érdekelt köteles az önkotmányzat felé ielezni.

(5)A köznevelési és a gyermekjóléti ellátást biztosító, szociális -és egészségügyi
intézmények, egyhéuak és közcélú szolgáltatők lakossági célú érdekeltségi egységnek
számítanak.

5.§

(1) A viziközmű-háIőzatra történő rácsatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő
fe l s z erel é s stb 

" ) a kö zműve s í té si ho zzáj árul ás nem tafialmazza.

(2) 
^ 

v ízlközmű-hálő zatr a rác satl akozni :

a) lakossági felhasználó esetén a önkormányzat által, e rendelet 1.

melléklete szerinti
b) gazdasági szewezet esetén aviziközmű-szolgáltatő által kiadott

igazolás birtokában l ehet.

(3) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem
személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra,
hasznáiőr a átruháahatő .

(4) A hozzájénu,lást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának
időpontjában - az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan
használőjának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok
szerint.

(5) Amennyiben ahozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlanhasználőja vagy bérlője
vállalja fel, úgy a bérleti, használói jogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell.

6.§

(1) A lakossági felhasználó és a gazdasági szervezet a meglévő viziközmű-hálőzatra történő
utólagos rácsatlakozást a önkormányzatnál e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem
kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás jóváhagyott és engedélyezett műszaki
tervdokumentációjának benyújtásával kezdeményezheti.

(2) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:
- az érintett ingatlan tulaj donosainak hozzájáruló nyilatkozata,
- e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás,
- a közterület felbont ásához közűtkezelői hozzájárulás,

(3) Az elkészült víziközmű-hálőzatra történő rácsatlakozás üzembehelyezését az
érdekeltnek,vízíközmúesetén avízlközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie.



A közművesítési hozzájúrulás megftzetésének szabályai

7.§

(1) A polgármester a közigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályairól
szőlő 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján -Milejszeg Község Önkormányzata által
átruházott hatáskörben - határozatban dönt a közművesítésihozzájárulás mértékéről és a
megfizetés módjáról.

(2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat 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
számitott 15 napon belül kell benyújtani.

(4) Amennyiben a részletfizetés engedélyezésre kerül, úgy a kötelezett az első részlet
megfizetését követően a önkormányzat által kiadott, e rendelet 1. melléklete szerinti
tgazolásalapjánkezdeményezhetiaviziközmíj-hálőzatraarácsatlakozást.

( 5 ) A ho zzáj irulás kizát őlag a v ízlkö zmű fej 1 e s zté s ére használható fe l,

záró rendelkezések

8.§

(I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Milej szeg, 20I 5. áprílís 24.

,#ou&e
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2015. április 30.

aljegyző
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1. melléklet a 41201,5. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

IGAZoLÁS

a közművesítési hozzájárulás megfizetéséről

Milej szeg Közsé g Önkormán y zata képvi sel etében elj árva i gazolom, ho gy

Név:.
Anyja neve: .

Lakcím.

szám alatti lakos

Név:.
Képviseletre j ogosult:
Adószám:
Székhely:.

gazdasági szewezet

a Milejszeg. .......utca
. . .. . . 

: 
. .:......... ... hrsz-ú ingatlanon megvalósuló

- tvóviz-ellátási

hánszám

beruházáshoz szükséges víziközmű-hálőzat létesítése miatt, illetve a meglévő víziközmű-
háIő zatr a történő utó l a g o s t ác satlako zás fe ltéte l eként

- Milejszeg Község Polgármesterének .,...,..számú jogerős határozatában
előírt. .,....Ft, azaz

....forint összegű
közműve sí té si ho zzáj árul ást e gyö s s ze gb en me gfizette.,

- Milejszeg Község Polgármestere a nevezett érdekelt részére a közművesítési
hozzájáruIás . ......havi ...,Ftlhő, azaz

...forint/}ró összeg egyenlő részletekben történő
megfizetését engedélyeáe, melyből nevezett
személy/szervezetx ....Ft összeget, mint .......hónap
tö rl e s ztő ré szl etet az ö nkorm ány zat kö lts é gveté si szémláj ár a me gftzetle.

Kelt.. ., év......, hó. nap...

PH

aláírás
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2. melléklet a 412015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KERELEM

Yíziközmű-hálőzattatörténőutólagosrácsatlakozáshoz

Alulírott

Név:.
Anyja neve:.
Lakcím:.
Telefoni elérhetőség: ... ...

Név:. ....'.........
Képviseletére jogosult: . . . . .

Adószám:
Székhely:
Telefoni elérhetőség:. .. . .. .

,mint a Milejszeg...... utca ..hénszám. .........hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa/hasznáIőja* kérem, hogy a nevezett ingatlan

- ivővíz-ellátásának

aláirás

Kérelem mellékletek ént az alábbi dokumentumok* kerülnek benyúj tásra:

iv őv ízellátás é s szennyv ízelv ezetés e setén :
- viziközmű-szolgál tatő általj óváhagyott és enged ély ezett műszaki

tervdokumentáció (1 pld.)

Amennyiben a kérelmező nem az ingat|antulajdonosa, űgy atulajdonos és ahasználó között
létrejött szerződés 1 pldt is csatolni szükséges.

PH.
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3. melléklet a 412015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A kÖzművesítési houújúrulds egl egységre jutó összege víziközmű-hálózatra történő
utólagos rácsatlakozás es etén

(A fenti összeget a mindenkori hatályos AFA törvény szerinti általános forgalmi adó terhehj

A létesítendő közmű neve Failasos ár
ivővíz törzshálőzatra történő csatlakozás meglévő bekötővezeték
esetén

l00.000 Ft

A fenti a mindenkori hatÁ A


