
Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (Víí. 14.) önkormányzati rendelete

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

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-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 rendjéröl és a fízetendő
hozzájárulásról a következő rendeletet alkotja:

l.§

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

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

^Cl^., ^\i
Gergőné Varga Tünde

polgármester^
dr. Szilagyi Akos

jegyT

Zaradék:

A rendelet 2021. július 14. napján kifíiggesztéssel kihirdetésre keriilt a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

^C^A^
dr. Szilágyi Akos

Jegyzö



1. melléklet

2. melléklet a 19/2016, (XII. 14. ) önkormányzati rendelethe^

KERELEM

Víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz

Alulírott
Név:.

Anyjaneve:.
Lakcím:

Telefoni elérhetöség:

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

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

ivóvíz-ellátásának

szennyvizelvezetésének'

a víziközmű-hálózatra történo utólagos rácsatlakozása érdekében az utólagos közmű csatlakozási
hozzájárulás összegét megállapitani szíveskedjen.

Kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumok kerülnek benyújtásra:
a) a víziközmű-szolgáltató általjóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció 1 eredeti példáaya:

igen, nem *

b) amennyiben a kérelmezo nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött
szerződés 1 pld-t is csatolni 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 történő újyáépítése esetén az összegeket nem kell
újra befizetni.
azoknál az ingatlanoknál, ahol a gerinchálózat kiépítésekor az épitő a közműbeállásokat nem
építette ki, a fenti összegek nem tartalmazzák a közmű gerinc és az ingatlan közötti
csatlakozóvezeték kiépítését is.
a kivitelezés megkezdése előtt 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

l;-galjelölt rész aláhúzandó


