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116/2017. (IX.28.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő 

utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló rendelet módosítására 

 

Készítette: Pál József irodavezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

  

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos 

csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A csatorna rendelet módosítására az Óbuda Zrt. által kivitelezett csatorna gyűjtővezeték átvétele 
miatt kerül sor, annak érdekében, hogy a rendszerre rácsatlakozhassanak a nyomvonalon lévő 
ingatlanok. Az Óbuda Zrt. a rendszert saját költségén építette ki, elkészülte után tulajdonba 
díjmentesen átvette az Önkormányzat a két fél közötti megállapodás alapján. 
 
Továbbá pontosításra került, hogy a hitelt a 2-es mellékleten történő megjelöléssel vagy utólag a 
határozathozatal után kell kérelmezni. 
 
Szintén pontosításra került a rendelet elején a közmű-fejlesztési és a közművesítési hozzájárulás, 
mivel a lakosság részére az épített környezet kialakításáról szóló törvény szerint vetjük ki a 
hozzájárulást.  
 
Az előterjesztés egyben a rendelet indokolása is. 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
A Képviselő-testület megalkotja az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő 
utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló rendeletének módosításáról szóló 
rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2017. szeptember 15. 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (..) önkormányzati rendelete  

az  
önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás 

engedélyezésének feltételeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
 

1.§ 

Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás 

engedélyezésének feltételeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 

1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„A rendelet személyi hatálya kiterjed Budakalász Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-közmű 
létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, azon 
kivétellel, aki a közműhálózatra történt csatlakozásért a közműfejlesztési vagy a közművesítési 
hozzájárulás (együttesen közmű-csatlakozási hozzájárulás) megfizetését igazolni tudja. „ 
 

2.§ 

Az R 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A polgármester maximum 12 havi kamatmentes részletfizetést, havi egyenlő részletekben 
engedélyezhet az érdekelt kérelmére. A kérelmet a 2. mellékleten vagy a határozat meghozatala 
után, annak jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell benyújtani. „ 

 
 

3.§  

Az R 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete, az R 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. 

melléklete lép. 

4.§ 

Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

    Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

    polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. 09.28-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. 

szeptember 29. napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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1. melléklet a …/2017. (IX…)önkormányzati rendelethez 

Illetékbélyeg helye 
 
 

KÉRELEM 
 

Víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz 
 
Alulírott (magánszemély) 
Név:………………………………………………………………………  

Anyja neve:………………………………………………………………  

Lakcím:………………………………………………………………….  

Telefoni elérhetőség: ……………………………………………………  

 
(gazdasági szervezet) 
Név: ……………………………………………………………………..  

Képviseletére jogosult: ………………………………………………….  

Adószám: ……………………………………………………………….  

Székhely: ……………………………………………………………….  

Telefoni elérhetőség:…………………………………………………….  

 
,mint a Budakalász ……………………….. utca ………………házszám……………..hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa/használója kérem, hogy a nevezett ingatlan szennyvízelvezetésének a víziközmű-
hálózatra történő utólagos rácsatlakozása érdekében a közművesítési hozzájárulás összegét 
megállapítani szíveskedjen.  
Részletfizetést kérek     nem kérek. (megfelelő aláhúzandó), ha igen futamideje: ……. hónap. (max. 12 
hónap kamatmentes) 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Kelt……………………., év………,hó…….., nap………..  
 

PH. 
 
 

……………………………. 
aláírás 

 
Kérelem mellékleteként a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki 
tervdokumentáció kerül benyújtásra (1 pld.). 
 
Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között  
létrejött szerződés 1 pld-t is csatolni szükséges.  
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2. melléklet a …/2017. (IX…)önkormányzati rendelethez 

 
„A közmű-csatlakozási hozzájárulás egy egységre jutó összege szennyvíz-hálózatra történő 

utólagos rácsatlakozás esetén” 
 
 

„ A létesítendő közmű neve  Fajlagos ár  

Szennyvíz törzshálózatra csatlakozás Klenity II. 
területen és a Prekobrdo VKT érdekeltségi 
területén. 

715.000 Ft/m3/nap 

Szennyvíz törzshálózatra csatlakozás Klenity I. 
területen 

585.000 Ft/m3/nap 

Szennyvíz törzshálózatra csatlakozás 
Budakalász egyéb területein 

400.000 Ft/m3/nap 

Csapás Dűlő II. Társulás még hiányzó 
ingatlanjai (4129,4145,4147 hrsz-ek) 

941.000 Ft/m3/nap 

Berdó I. pályázattal érintett ingatlanok 300.000 Ft/m3/nap 

Tó utcai (0184/9 hrsz) csatorna 400.000 Ft/m3/nap 

Önerős beruházásban megvalósított 
közműfejlesztésnél, ha nem kell bővíteni, és a 
kérelmező részt vett az önerős beruházásban. 

100.000 Ft/m3/nap” 

 (A fenti összegek a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adót tartalmazzák.)” 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az 
önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás 

engedélyezésének feltételeinek módosításáról előzetes hatásvizsgálata 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás: A módosításoknak nincs társadalmi hatásuk. 

Gazdasági hatás: Nem várható. 

Költségvetési hatása: Nincs, mivel a most beépítésre került területen minimális csatlakozás várható. 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendeletnek minimális pozitív közvetlen környezeti hatása van. 
A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az újabb csatornával ellátott területen az ingatlanok egyszeri bevonása adminisztratív hatása nem 

jelentős. 

 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 

A rendelet módosítás elmaradása esetén nem lehetséges a területen csatornahálózatra csatlakozni. 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 

feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 


