
BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2012. (II.28.) sz. 

r e n d e l e t e 

 

a víziközművekből szolgáltatott ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 

szóló 12/2008. (XII.23.) sz. rendelet módosításáról 

 

 

Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§./2/ bekezdése és a 

helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése által biztosított 

jogkörében eljárva, a többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.§. /1/ bekezdés, 

valamint a 2006. évi I. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§. (2) 

bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§. 

 

 

A 12/2008. (XII.23.) sz.rendelet az alábbi.§-kal egészül ki: 

 

5.§. 

 

(1) A községi víz- és szennyvízcsatorna hálózatra való utólagos csatlakozásért a 

fogyasztónak az egyszeri közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni az 

Önkormányzat részére. 

(2) Az egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás mértéke: 

 

      a.)Víz közműfejlesztési hozzájárulás: 

        -  Belterületi lakás esetén                                          40.000 Ft + ÁFA     

        -  Kálvária és Cseralja szőlőhegyben                       25.000 Ft + ÁFA     

        -  Közületi fogyasztók, gazdálkodó szervezetek 

           részére:    

           * 1 m3/nap felhasználásig                                    100.000 Ft + ÁFA  

           * 1 m3/nap vízfelhasználás felett   

             100.000 Ft + ÁFA plusz 30.000 Ft/ m3/nap + ÁFA 

 

  b.) Szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás          120.000 Ft/ingatlan + ÁFA 

 

              c.) A képviselő-testület új lakás építése esetén az ingatlan tulajdonosának a víz   

                   közműfejlesztési hozzájárulásból 50 %. kedvezményt biztosít. 

 

 

 

6.§. 

 

 

(1) A községi víz- és szennyvízcsatorna hálózatra a rákötési engedély csak a 

közműfejlesztési hozzájárulás befizetését követően adható ki. 



(2) Az üzemeltető az ingatlan közműhálózatra való csatlakozását csak a rákötési 

engedély kiadása után végezheti el. 

(3) Az ivóvízellátást és szennyvízelvezetést szolgáló hozzájárulás megfizetésével 

szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az ingatlanhoz (lakáshoz 

vagy lakrészhez) kötődik. 

(4) Az utólagos közműcsatlakozás esetén a csatlakozás kiépítésének minden 

költsége az érdekelt fogyasztót terheli. 

(5) Nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetni az vízművek tulajdonosának 

és az általa fenntartott intézményeknek. 

 

 

2.§. 

 

 

A 12/2008. (XII.23.) sz. rendelet 5.§-a 7.§-ra módosul. 

 

 

3.§. 

 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Buzsák, 2012. február 21. 

 

 

 

 

Varga Lászlóné                                                                                                   Kara Lajos 

  jegyző                                                                                                              polgármester 

 

 

 

A  rendelet kihirdetve: 

Buzsák, 2012. február 28. 

 

 

 

                                                                                         Varga Lászlóné 

                                                                                               jegyző  

 

 

 

 


