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Kál Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörben, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § 
(12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerinti 

beépítésre szánt területen kialakításra kerülő, illetve a beépített területen kialakult ingatlanok 
közműves szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos közműcsatlakozására. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelesek. 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. szennyvízelvezetési hely: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti 
szennyvízelvezetési hely, 

2. lakossági felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági 
felhasználó. 

 
3. § (1) A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozásért a 

tulajdonos szennyvízelvezetési helyenként hozzájárulást köteles fizetni. 
 
(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes: 
a) aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra, de az adott 

szennyvízelvezetési hely vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja, 
b) akinek részére korábban társulati tagként érdekeltségi hozzájárulás került megállapításra, 

vagy 
c) aki a jelen rendelet előírásai alapján az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól 

mentesítésre kerül. 
 
(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összege szennyvízelvezetési helyenként 250.000 Ft 
amelyet egy összegben kell megfizetni. 
 
(4) A bekötés kezdeményezésével egyidejűleg tett, indoklással ellátott írásbeli kérelem 

alapján a polgármester engedélyezheti az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegének 
legkésőbb 5 hónap alatt, havonta egyenlő részletekben történő megfizetését. 

 
(5) A hozzájárulás nem osztható meg, legalább egy szennyvízelvezetési hely számolandó. 
 



(6) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét legkésőbb a rácsatlakozásig, hatósági 
határozatban kell megállapítani. A rácsatlakozást részletfizetés esetén is, csak a teljes 
hozzájárulás megfizetése után lehet engedélyezni. 
 

(7) Jelen rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(8) A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozásért fizetendő 

hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskörének gyakorlását – a (4) és a (9) 
bekezdésben foglaltak kivételével - a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 

 
(9) A bekötés kezdeményezésével egyidejűleg tett, indoklással ellátott írásbeli kérelem 

alapján a képviselő-testület csökkentheti az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás 
mértékét. 

 
4. § A rendelet 2020. június 12-én kerül kihirdetésre és 2020. június 15-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
            Morvai János sk.                                                                         dr.Szabó Anikó sk. 
                 polgármester                                                                                         jegyző 

 


