Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében meghatározott felhatalmazás
alapján eljárva Dunavarsány Város Önkormányzata az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a
fizetendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására
az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Dunavarsány Város közigazgatási területén lévő a Dunavarsány
Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő víziközmű létesítményekre
rácsatlakozni kívánó azon ingatlanok tulajdonosaira, vagy egyéb jogcímen használóira, akiknek ingatlanai
azon érdekeltségi területen fekszenek, amely nem tartozik ahhoz az érdekeltségi területhez, melyen a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közcélú
érdekeltségi hozzájárulás megállapításra került.”
2. § A R. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás alapja vízellátás és szennyvízelvezetés esetén az
érdekeltségi egység.
(2) Az érdekeltségi egységre vonatkozóan az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás mennyiségi
tényezőjét
a) ivóvízellátás esetén: a lakóegység (lakóház, ill. lakás) átlagos vízfogyasztása, de minimum 1 m3/nap;
b) szennyvízelvezetés esetén: a lakóegység (lakóház, ill. lakás) átlagos szennyvízkibocsátása, de minimum 1
m3/nap
alapján kell megállapítani.
Vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás esetén minden megkezdett m3 1 m3-nek számít.
(3) Az érdekeltségi egység esetén az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás összegének nagyságát a (2)
bekezdésben meghatározott érdekeltségi egység mennyiségi tényezőjének és a hozzájárulás egy egységre jutó
összegének szorzata adja.
A hozzájárulás egy egységre jutó összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
3. § A R. 5. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.
(7) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes:
a) aki az érdekeltségi egységre vonatkozó hozzájárulás megfizetését igazolni tudja,
b) aki korábban önerős beruházásban megvalósított víziközmű hálózat létesítésében, építésében igazolt
módon, legalább az érdekeltségi egység után fizetendő összeg erejéig részt vállalt és annak megfizetését
igazolni tudja.”
4. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az utólagos csatlakozó a meglévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozást e rendelet 2.
melléklete szerinti kérelem kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és
engedélyezett műszaki tervdokumentációjának benyújtásával kezdeményezheti.”
5. § (1) A R. 7. § (1) bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a R. 3. § (3) bekezdés d) pontja.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Z Á R A D É K:
A rendelet 2018. április 25. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő
kifüggesztéssel.
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