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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2020. szeptember 16.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, 

valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdése értelmében 

felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy - amennyiben a beruházás műszaki 

átadása már megtörtént - a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal 

önkormányzati rendeletben állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi 

feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét. Az 

önkormányzati rendeletben fizetési kötelezettség nem írható elő abban az esetben, ha az 

érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, 

de annak befizetése nem történt meg. 

 

A fenti rendelkezés értelmében az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy szabályozza az 

utólagos rácsatlakozások szerinti díjak megfizetését, a csatlakozás feltételeit.  

 

A rendelet-tervezet értelmében az utólagos csatlakozási hozzájárulás összege 234.000 Ft, 

melyet az érdekelt három formában fizethet meg: egyösszegben, 2 éven belül félévente vagy 

6.000 Ft/hó részletfizetést vállalva. A rendelet-tervezet melléklete tartalmazza az utólagos 

csatlakozásra vonatkozó kérelmet és a fizetési kötelezettségre vonatkozó megállapodás 

mintákat. 

 

Hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő 

törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 

úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 

előzetes hatásvizsgálatot végez. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 
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ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: A helyi lakosság szempontjából a társadalmi hatások különfélék 

lehetnek. A rendelet elfogadásával egy szabályos és kiszámítható rendszer alakul 

ki. Társadalmi érdek, hogy a közműhálózat megfelelően működjön, illetve az is, 

hogy a lakosság járuljon hozzá a közmű rendszer fenntartási, fejlesztési 

költségeihez. 

 gazdasági, költségvetési hatás: Költségvetési szempontból a rendelet megalkotása 

pozitív hatást eredményez. Gazdasági hatásait tekintve különösebb változás nem 

várható, a nem lakossági felhasználók díj fizetését a felsőbb szintű jogszabály 

rendezi. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 környezeti következmény: nem releváns 

 egészségi következmény: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 a rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező. 

 a rendelet elmaradásának következménye: Nem releváns. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

 személyi feltétel: rendelkezésre áll 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

Mellékelten beterjesztem az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolva. 

 

 

Segesd, 2020. szeptember 10. 
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