
 1

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Cserszegtomaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2011.(X.27.) önkormányzati rendelete 

a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről 
 

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 28. §. (2) bekezdésében foglaltakra - az 
Ötv. 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. §. 

 
 (1) A rendelet hatálya Cserszegtomaj közigazgatási területén   
a) az önkormányzat beruházásában megvalósuló, már meglévő szennyvízcsatorna-

hálózat utólagos rákötésére, 
b) az önkormányzat beruházásában újonnan megvalósuló önkormányzati közmű 

építésekre, valamint  
c) a helyi út- és közmű építéssel kiszolgált és érintett ingatlanokra, azok 

tulajdonosaira, vagyoni értékű jog jogosultjaira (a továbbiakban: tulajdonos)  terjed ki. 
 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya  - a rendelet 2. §. f) pontjában és 5. §. (2) 
bekezdésében foglaltak kivételével - a megszűnt Cserszegtomaji Viziközmű Társulattól átvett, 
megállapított és még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokra. Erre vonatkozóan a a 
vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az 
irányadóak. 
 (3) A magánerős – önkormányzati forrás nélkül – megvalósuló közművek kiépítése 
esetén a kiépítés, valamint a meglévő közműrendszerre történő rácsatlakozás lehetőségéről, 
annak feltételeiről az önkormányzat külön megállapodást köt az érdekelttel. 
 

Értelmező rendelkezések 
2. §. 

 
 E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) közmű: az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat, a zárt csapadékvíz-csatorna, és az út: 
aa)) ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat: az önkormányzat tulajdonában lévő, a település kül- 
és belterületén elhelyezett gerincvezeték és elosztóhálózat a szükséges szerelvényekkel 
(tolózárak, tűzcsapok, stb.), bekötővezetékek nélkül; 
ab) út: az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú közút, földút, közterületi járda, a 
hozzá kapcsolódó felszíni vagy felszín alatti csapadékvíz-elvezető rendszerrel, valamint a 
közforgalom elől el nem zárt magánút; 
b) ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat építés: a település bel- és külterületen az ingatlanokat 
kiszolgáló gerincvezeték és elosztóhálózat kiépítése, a bekötővezetékekkel, az ingatlan 
határáig.  
c) közúttal kiszolgált ingatlan: az az önálló helyrajzi számmal rendelkező, földterület, 
melynek házszámozása a közúttal ellátandó utcából történik; 
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d) önkormányzati beruházás: minden olyan beruházás, melyben az önkormányzat – a 
költségviselés mértékétől függetlenül - részt vesz; 
e) ivóvíz és szennyvíz közművesítéssel érintett ingatlan: az az ingatlan, amely a közterületi 
ivóvíz- vagy szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése esetén közvetlenül 
vagy közvetve (teleknyúlvánnyal, magánúttal, vagy a közvetlenül érintett ingatlanokon adott 
szolgalmi jog alapításával) a létesített közművezetékről elláthat; 
f) szociálisan rászorult: az a természetes személy, akinek az egy főre jutó jövedelme nem 
haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át; 
g) útépítés: a földutak szilárd burkolattal való kiépítése, a meglévő, nem szabványos utak 
szabványos méretűvé bővítése,  a meglévő burkolatkapacitás bővítése, valamint a meglévő 
útburkolat teljes pályaszerkezetének átépítése (rekonstrukció); 
h) közműfejlesztési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított pénzösszeg, 
amelyet a  közművel kiszolgált ingatlan tulajdonosának a rendelet alapján fizetnie kell. 
i) érdekelt: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki/amely a település közigazgatási területén  ingatlantulajdonnal rendelkezik, 
illetve ingatlant használ (a továbbiakban: érdekelt); 
j) érdekeltségi egység:  
ja) beépítetlen terület esetén: a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal 
rendelkező ingatlan, 
jb) beépített terület esetén: egy lakás vagy egy üdülőegység egyenlő egy érdekeltségi 
egységgel; 
k) folyamatban lévő ügy: a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötést az érdekelt 
kérelmezte a  szolgáltatónál és a rákötés még nem történt meg. 
 

A közmű építéssel kapcsolatos rendelkezések 
 

3. §. 
 

 (1) A rendeletben meghatározott  közműépítések elsősorban önkormányzati beruházás 
keretében valósulnak meg. Az önkormányzati beruházásként megvalósuló  közműépítések 
esetében a beruházási költségek meghatározott részét az önkormányzat a beruházással érintett 
ingatlan tulajdonosaira hárítja át közút- és közműfejlesztési hozzájárulás (a továbbiakban: 
hozzájárulás) megállapítása és beszedése formájában. 

(2) Az érdekeltek által fizetendő hozzájárulás összegét a rendelet függeléke 
tartalmazza. A hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként kerül előírásra. 

(3) A hozzájárulás megfizetése az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat építése esetén 
a gerincvezetékre való csatlakozásra jogosít. Az érdekeltségi egységen belüli tervezés és 
kiépítés költsége a tulajdonost terheli. 

(4) Az önkormányzati beruházásban megvalósuló önkormányzati tulajdonban lévő 
érdekeltségi egység után nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetni. 
 

A hozzájárulás megállapításának és megfizetésének szabályai 
 

4. §. 
 

 (1) Cserszegtomaj község Polgármesteri Hivatala a beruházási munkák megkezdése 
előtt az érintett ingatlanok tulajdonosait tájékoztatja az építési munkák megkezdésének 
időpontjáról, valamint a fizetendő hozzájárulás mértékéről és fizetésének időpontjairól. 

(2) A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a 
tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli. 
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(3) A fizetési kötelezettség az ingatlan bérlőjét, használóját, haszonélvezőjét (a 
továbbiakban: használó) terheli, amennyiben az ingatlan tulajdonosával erről írásban 
megállapodott. 

 
5. §. 

 
 (1) A hozzájárulás összegét Cserszegtomaj polgármestere határozattal állapítja meg a 

beruházás üzembe helyezését követően. A hozzájárulást egy összegben, a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 90 napon belül lehet kamatmentesen megfizetni. 

(2) Amennyiben a hozzájárulás megfizetésének kötelezettje  szociálisan rászorult, és 
ezért nem képes egy összegben a megjelölt határidőre fizetési kötelezettségének eleget tenni, 
részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet terjeszthet elő a település polgármesterénél, aki 
legfeljebb 18 havi, kamatmentes részletfizetési kedvezményt engedélyezhet részére. 

 
6. §. 

 
 (1) A hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható. 
(2) A hozzájárulást akkor is meg kell fizetni, ha az érdekeltségi egység közhálózatra 

való rákötése nem történik meg vagy, ha az ingatlan tulajdonosa a már meglévő közterületi 
szennyvízcsatorna-hálózatra kíván csatlakozni. 

(3) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az ingatlan új 
tulajdonosát abban az esetben terheli a jogelődje által még meg nem fizetett hozzájárulás 
megfizetése, amennyiben arról az ingatlan átruházásáról szóló okiratban rendelkeztek. 
           1(4) Cserszegtomaj közigazgatási területén Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
igénybevételével családi házat építő ingatlantulajdonos/építtető az önkormányzat felé 
benyújtott kérelme alapján a közműfejlesztési hozzájárulás egy érdekeltségi egységre történő 
megfizetését az önkormányzat támogatásként biztosítja kérelmező részére, amennyiben az 
ingatlan előtt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése előzőleg megvalósult. A kérelemhez 
igénylőnek csatolnia kell a folyósító bank igazolását a Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
igénybevételéről.   
 

 
 

7. §. 
 
 
 
 (1) Nem kell a hozzájárulást megállapítani, ha a tulajdonos a rendelet függelékében 

megállapított hozzájárulás teljes összegét előzetesen, önként már befizette. 
(2) Azonos érdekeltségi egységet  érintő egynél több beruházás - egy naptári évben 

történő - építése esetén a hozzájárulást a létesült legmagasabb összegű beruházás után kell 
megfizetni. 

(3) Ha egy adott  közmű után az ingatlan tulajdonosa már fizetett hozzájárulást, még 
egyszer - ugyanazon  közmű után - nem kötelezhető hozzájárulás fizetésére. 
 
 
 
 

                                                 
1 Kiegészítette a 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. május 01-től. 
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Vegyes és záró rendelkezések 
 

8. §. 
 
 (1)  A hozzájárulások kivetését önkormányzati hatósági ügyként kell kezelni, a 

határozat meghozatalára és a be nem fizetett hozzájárulás végrehajtására a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait 
kell alkalmazni. 

         
       (2) A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

9. § 
 
 (1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat által végzett 

közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról. szóló 8/2005. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2011. október 26. 
 
 
      Bartha Gábor  sk.  Berta Sándorné sk. 
                polgármester                                jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2011. október 27. 
 
 
Berta Sándorné  
    jegyző 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: Cserszegtomaj, 2016. április 28-án. 
 
 
 
 
dr. Milus Lajos  
    jegyző 
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Függelék Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2011. (X.27.) 
számú önkormányzati rendeletéhez  
 

Közműfejlesztési hozzájárulás összege 
 

a) Természetes személyek esetében 
 

Beruházás  megnevezése Hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként forint 
összegben  

Útépítés 200.000  
Ivóvíz gerinchálózat 

építése, bővítése 
100.000  

Zárt csapadékvíz csatorna, 
burkolt árok építése 

50.000  

Járda építése 50.000  
Szennyvízcsatorna építése, 

bővítése 
250.000  

 
 

2b ) Jogi személyek esetében 
 

Beruházás  megnevezése Hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként forint 
összegben  

Útépítés 300.000  
Ivóvíz gerinchálózat 

építése, bővítése 
200.000  

Zárt csapadékvíz csatorna, 
burkolt árok építése 

150.000  

Járda építése 80.000  
Szennyvízcsatorna építése, 

bővítése 
350.000  

 
 

                                                 
2 Módosította a 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. május 01-től. 
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1 Módosította a 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. május 01-től. 


