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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. július 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/7642/2021. Tárgy: Javaslat az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő
hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosííására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. januári módosftását követően az egyes
közigazgatási hatósági eljárások illeték fizetési kötelezettsége megszűnt, ezért az egyes vonatkozó helyi
önkonnányzati rendeletek formanyomtatványait módositani szükséges abban az esetben, amikor azokon az
illetékbélyeg helye feltüntetésre keriilt. Ennek értelmében a tárgyi rendelet mellékleteiről az illetékbélyeg
helye törlésre keriil.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezetének megvitatására és elfogadására.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság,

Az előterjesztést készftette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei

- Indokolás

- Előzetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2021. július 6.
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1. számú melléklet

Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 19/2016.
(XII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dunavarsány Város Onkormányzatának 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 az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fízetendő
hozzájárulásról a következő rendeletet alkotja:

l.§

Az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését

2.§

követő harmadik napon lép hatályba.



1. melléklet

2. melléklet a 19/2016. (XII. 14. ) önkormánywti rendelethez,

KÉRELEM

Víziközmű-hálózatra történö utólagos rácsatlakozáshoz

Alulírott

Név:

Anyjaneve:
Lakcím:,

Telefoni elérhetőség:

mint a Dunavarsány, ............................................... utca .................. házszámú és

.. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója* kérem, hogy a nevezett ingatlan

ívóvíz-ellátásának

szennyvízelvezetésének'

a vízikozmű-hálózatra történö utólagos rácsatlakozása érdekében az utólagos közmű csatlakozási
hozzájámlás összegét megállapitani szíveskedjen.

Kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumok kerülnek benyújtásra:
a) a víziközmü-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció 1 eredeti példánya:

igen, nem *

b) ameimyiben a kérelmezö nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött
szerződés 1 pld-t is csatolm szükséges.

igen, nem

Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy
a társasházzá bövítés (új lakás kialakításakor) a fenti összegeket az új lakás(ok)ra kell kifizetni.
Meglévö ház bontása, azonos lakásszámmal történö újjáépítése esetén az összegeket nem kell
újra befizetni.
azoknál az ingatlanoknál, ahol a gerinchálózat kÍépítésekor az építö a közműbeállásokat nem
építette ki, a fenti összegek nem tartalmazzák a közmü gerinc és az ingatlan közötti
csatlakozóvezeték kiépítését is.
a kivitelezés megkezdése elött szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése is:

. az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,

. e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás,

. a közterület felbontásához közútkezelöi hozzajárulás.

Kelt. ., év. ,, hó. nap.

aláírás

'-galjelölt rész aláhúzandó



2. számú melléklet

Altalános indokolás

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. január 1-ei változása miatt a rendelet szerinti
eljárás illetékmentessé vált, ezért annak mellékleteiben az illetékbélyeg helyet szükséges
hatálytalanítani.



3. számú melléklet

ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Dunavarsány Város Onkormányzatának az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő

hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosításához

A Jat. 17. §-a szerinti ajogszabályok elökészi'tése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi a
tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ftélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az
elözetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi azdasá i költsé vetési hatásai:

Jelen rendelet módosítással az illeték megfizetésének kötelezettsége megkönnyíti az ügyfelek számára az
ügymtézést.

Körn ezeti és e észsé ü i következmén ei:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet az eddigiekhez képest.

Adminisztratív terheket befol ásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet az eddigiekhez képest.

A "o szabál me alkotásának szüksé essé e a "o alkotás elmaradásának várható következmén ei:

Az illetékekröl szóló XCIII. törvény 2021. január 01-én közzé tett módosítása több közigazgatási eljárás
tekintetében eltörölte az illeték kötelezettséget, ehhez alkatmazkodva szükséges a formanyomtatványok
módosítása, melyek a rendelet mellékletét képezik.

A "o szabál alkalmazásához szüksé es személ i szervezeti tár " és énzü i feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


