Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

5/2004. /II.06/ Kt. Rendelete
az önkormányzat beruházásában megvalósuló helyi közút- és közmőépítésekhez kapcsolódó
közmővesítési hozzájárulásról

Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban Étv.) 28. §-a a következıképpen rendelkezik:
„28. § (1)
A helyi építési szabályzatban, illetıleg a szabályozási tervben a területre elıírt
kiszolgáló utakat és a közmőveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt
területeken legkésıbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E
kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, az
Önkormányzat feladata.
(2) Ha a helyi közutat, illetıleg közmővet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét
részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és
arányát az érintett ingatlanok tekintetében a települési önkormányzat rendelettel szabályozza.”
A fentiekre tekintettel Páty Község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Étv. 28. §-ának
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat beruházásában megvalósuló helyi
közút- és közmőépítésekhez kapcsolódó közmővesítési hozzájárulásról az alábbi rendeletet
alkotja.

1.§
(1) A rendelet hatálya Páty község közigazgatási területén levı ingatlanokra, azok tulajdonosaira
terjed ki.
(2) A meghatározott területen az önkormányzat – saját beruházásában - helyi közút- és
közmőépítést (a továbbiakban együtt: közmőépítést) valósít meg, amelynek költségeit (a
továbbiakban: közmővesítési költség) az e területen levı ingatlanok (a továbbiakban: érintett
ingatlanok) tulajdonosaira hárítja át. Az érintett ingatlanok tulajdonosai a közmővesítési
költséget az érintett ingatlanok terület-nagyságának arányában kötelesek az önkormányzat
részére megfizetni (a továbbiakban: közmővesítési hozzájárulás). A közmővesítési
hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozásnak minısül.
(3) A közmővesítési hozzájárulásnak az érintett ingatlanokra esı összegét, és esedékességének
idejét az önkormányzat határozattal állapítja meg.
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(4) A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát,
tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.

tulajdonközösség

esetén

a

2.§
E rendelet alkalmazásában
a) Közmő:
aa) a villamos hálózat: a villamos teljesítményigények üzembiztos kielégítéséhez
szükséges elosztó vezetékhálózat;
ab) a gázelosztó vezetékhálózat: a gázátadó állomás kilépı oldalához csatlakozó
vezetékhálózatnak a fogyasztói telekhatárig terjedı része;
ac) a víz- és csatornahálózat: a helyi közcélú víziközmő törzshálózatnak a szolgáltató
tulajdonában vagy üzemeltetésében lévı része;
ad) a helyi közút (kiszolgáló út): a szilárd (kı, beton, aszfalt) burkolatú helyi közút,
ideértve a járdát, valamint a közúthoz kapcsolódó felszíni vagy felszín alatti csapadékvízelvezetı rendszert is.
b) Közmőhálózat építése: közmővesítetlen közterületen új közmő építése, vagy meglévı
közmő esetén a nagyobb teljesítményre való alkalmassá tétel érdekében annak átépítése,
valamint a közterületi közmőhálózat és az ingatlan közötti csatlakozó vezeték megépítése
a HÉSZ 37.§ rendelkezéseinek megfelelıen.
c) Közmővesítési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított pénzösszeg,
amelynek mértékét az önkormányzat Képviselı-testülete az összes közmővesítési költség
összege alapján, a közmő által kiszolgálandó ingatlanokra vonatkozóan megállapított.
a) Érintett ingatlan: a mellékletben meghatározott területen lévı, önálló helyrajzi számmal
rendelkezı, illetve a településrendezési terv vagy az országos településrendezési és építési
követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet elıírásai alapján önálló
helyrajzi számmal ellátható földterület, amelyre lakóépület, hétvégi ház, gazdasági épület
építhetı, annak övezeti besorolásától függetlenül. Ingatlan az újonnan beépítésre szánt
területen, további beépítés céljára szolgáló területrészen, fekvı önálló helyrajzi számmal
rendelkezı vagy ellátható földterület is; továbbá minden olyan, eddig csak részlegesen
vagy egyáltalán nem közmővesített ingatlan mely önkormányzati beruházásban
megvalósuló közmőfejlesztéssel, bıvítéssel érintett területen fekszik.
b) Közmővel ellátott ingatlan: az az önálló helyrajzi számmal rendelkezı, illetve a
településrendezési terv, illetve más jogszabályok elıírásai alapján önálló helyrajzi
számmal ellátható földterület, amelyre a hatályos mőszaki szabványok és irányelvek
szerint (a gerincvezetékrıl) a bekötés kivitelezhetı, illetve amelyhez közúti csatlakozás
kiépíthetı.
c) Tulajdonos: az ingatlan egészét vagy eszmei hányadát a földhivatali nyilvántartások
alapján tulajdonló magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı
gazdasági társaság.
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d) Önkormányzati beruházás: minden olyan beruházás, melyben az önkormányzat - a
költségviselés mértékétıl függetlenül - részt vesz.
e) Közmővesítési költség: minden olyan költség, amely a közmőhálózat-építés
megvalósításával kapcsolatosan felmerül, így különösen a tervezési, engedélyezési,
kivitelezési költség, kiadás, díj, ide értve a kapcsolódó járulékos költségeket és kamatokat
is.
f) Átalány: az összes közmővesítési költség összegének az érintett ingatlanok bruttó
négyzetméterére vetített hányada.
g) Megkezdett beruházás: Az a beruházás, amelynél a beruházásra vonatkozó építési napló
szabályszerő megnyitása megtörtént.

3. §
(1) Az önkormányzat beruházásában megvalósuló közmőhálózat-építésrıl, a komplexitás
elvének figyelembevételével, a Képviselı-testület rendelettel dönt.
(2) Az érintett ingatlanok tulajdonosait, tulajdonközösség esetén a társtulajdonosokat, a
közmőhálózat-építés elhatározásáról, annak várható befejezési idıpontjáról és a
prognosztizált közmővesítési költségérıl, az (1) bekezdésben említett rendeletnek a helyi
sajtóban történı közzététele útján, a község lakosságát tájékoztatni kell. Az érintett ingatlanok
tulajdonosait a jegyzı levélben is értesíti és tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat beruházásában megvalósuló közmőhálózat-építést az önkormányzat
Polgármesteri Hivatala bonyolítja le. A lebonyolításhoz a Képviselı-testület külön határozata
alapján más személyek, szervek, gazdasági társaságok közremőködése is igénybe vehetı.
(4) A beruházás során a beruházás ütemezésérıl és elırehaladásáról az érintett ingatlanok
tulajdonosait hivatalos értesítésben vagy a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
(5) A Páty község közigazgatási területén - e rendelet hatálya alá tartozó – közmőhálózatépítésnél a beruházás megkezdésére kizárólag az Önkormányzat elızetes hozzájárulásával
kerülhet sor.
(6) A 2. § (a) bekezdésében meghatározott közmő csak az adott közmő tulajdonosának
(kezelıjének) a bevonásával létesíthetı.

4. §
(1) Az önkormányzat beruházásában megvalósuló közmőhálózat-építés megindítása elıtt az
önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja a közmőhálózat-építés várható teljes
közmővesítési költségét.
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(2) A várható teljes közmővesítési költség alapján a Képviselı-testület - e rendeletben foglaltak
szerint - megállapítja a közmővesítési hozzájárulás egy-egy ingatlanra esı m2-enkénti
mértékét. (az átalányt). Az összes érintett ingatlan tulajdonosára megállapított közmővesítési
hozzájárulás összege azonos a teljes közmővesítési költséggel.
(3) Önkormányzat által állami, nemzetközi vagy egyéb pályázaton elnyert és ténylegesen
kifizetett támogatási összegekkel a közmővesítési költség összegét – és ennek alapján az
eredetileg megállapított közmővesítési hozzájárulás összegét - csökkenteni kell. Ebben az
esetben a már befizetett illetve beszedett közmővesítési hozzájárulás arányos részét vissza
kell fizetni, illetve a még be nem fizetett közmővesítési hozzájárulás arányos részét el kell
engedni.
(4) Az érintett ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat jegyzıjén keresztül, külön jogszabály
alapján, jogosultak az általuk befizetett közmővesítési hozzájárulás egy részének a központi
költségvetésbıl történı visszatérítésére.

5. §
(1) Az érintett ingatlanok tulajdonosai az általuk tulajdonolt ingatlan négyzetméterben
meghatározott nagysága és a négyzetméterenkénti átalány szorzatának megfelelı nagyságú
összeget kötelesek közmővesítési hozzájárulás címén megfizetni.
(2) Az ingatlanok tulajdonosai által e rendelet alapján befizetett összes hozzájárulások összege
nem haladhatja meg a beruházási összköltséget.

6. §
(1) Az érintett ingatlanok tulajdonosai a közmővesítési hozzájárulás rájuk esı összegét az l. §
(3) bekezdésében említett határozatban megállapított határidın belül kötelesek az
önkormányzat részére megfizetni.
(2) A tulajdonost a közmővesítési hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén kamatfizetési
kötelezettség is terheli. A kamat mértéke a mindenkori költségvetési törvényben
megállapított kamat /a Ptk. 301. §-ában említett kamat/ mértéke és járulékai.
(3) Az érintett ingatlanok tulajdonosai a részükre megküldött tájékoztatást követıen az e
rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, a kézhezvételtıl számított 15 napon
belül kötelesek adatot szolgáltatni, illetve a hozzájárulás megfizetésérıl nyilatkozni. A
hozzájárulás önkéntes megfizetésének megtagadása vagy a hozzájárulás megfizetésére
vonatkozó nyilatkozat elmaradása esetén az Önkormányzat jegyzıje a hozzájárulás
végrehajtása érdekében határozatot hoz.
(4) Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájárulás teljes összegének
megfizetése elıtt elidegeníti, a még meg nem fizetett hátralék – az elidegenítéssel
egyidejőleg – egy összegben esedékessé válik.
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(5) Az érintett ingatlan tulajdonosa az önkormányzat által létesített közmőre mindaddig nem
csatlakozhat rá, amíg a közmővesítési hozzájárulás teljes összegét meg nem fizeti. Az
önkormányzat a hozzájárulás megfizetésérıl a tulajdonosnak igazolást állít ki.

7. §
A tulajdonos a közmővesítési hozzájárulás megfizetését önként is vállalhatja. Ebben az esetben
az önkormányzat képviseletében a jegyzı – ha a tulajdonos a közmővesítési hozzájárulás
megfizetésére megfelelı biztosítékot ad – részére részletfizetési kedvezményt biztosíthat.
Részletfizetési kedvezmény esetén a tulajdonosra a 6. § (5) bekezdésében megfogalmazott
tilalom nem vonatkozik.

8. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet elıírásait a rendelet hatálybalépését követıen megkezdett beruházásokra kell
alkalmazni
(3) A közmővesítési hozzájárulás kivetését önkormányzati hatósági ügyként kell kezelni, és az
1957. évi IV. törvény szabályait kell az eljárásra alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az Önkormányzat 12/2003. (IV.30.)
Kt. számú rendelete.
(5) A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a jegyzı gondoskodik.

Kihirdetve: Páty, 2004. február hó 13. napján.

Dr. Bognár András
Polgármester

Dr. Lukács Sándor
Jegyzı
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