
Üllő Nagyközségi Önkormányzat 
3/2003. (II.1.) számú Ö.K. 

rendelete 
az önkormányzat által megvalósult és megvalósuló közműépítési beruházásokhoz 

történő lakossági hozzájárulásról  
 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2003. (IX. 20.), 36/2003. (XII. 20.) 
18/2005. (VI. 18.), a 21/2006. (VIII. 19.)  sz., a 24/2007. (X. 20.) sz. és a 37/2008. (XII.27.) 

sz. Ö.K. rendelettel 
 
 

Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat által megvalósult és 
megvalósuló közműépítési beruházásokhoz történő lakossági hozzájárulásról az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
 
1. §. (1) A rendelet hatálya Üllő Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén az 

önkormányzati beruházásban megvalósult és megvalósuló közműépítéssel érintett 
ingatlanokra ill. azok tulajdonosaira terjed ki. 

 
(2) 1A rendelet alkalmazása szempontjából: 
 -  önkormányzati beruházás: a teljes egészében vagy részben az Önkormányzat 

költségvetéséből finanszírozott beruházás 
- közműépítés: villamos energia hálózat építése, vízvezeték  és szennyvízcsatorna közterületi 
gerincvezetékének építése. 
 
2. §. A hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányaduk 

arányában terheli. Valamely tulajdonostárs nem fizetése vagy nem szerződésszerű fizetése 
esetén a többi tulajdonostársat e hozzájárulás megfizetésére egyetemleges fizetési 
kötelezettség terheli. Valamennyi tulajdonostárs megállapodása alapján a lakossági 
hozzájárulás megfizetését írásban egy tulajdonostárs maradéktalanul magára vállalhatja. 
 
 

3. §. A fizetendő hozzájárulás egysége egyedi lakóépület esetén az ingatlan-nyilvántartásban 
önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan. Ha az ingatlanon több lakás található, akkor 
a bekötések száma.  

 
4. §. /1/ .2  A hozzájárulás mértéke: 

 

- villamos energia hálózat építése esetén: 55.000,- Ft 
- víz gerincvezeték építése esetén: 22.000,-Ft 
- víz gerincvezeték és utcai vezeték építése esetén: 44.000,-Ft 
- szennyvízcsatorna építése esetén 300 l/nap átlagfogyasztást figyelembe véve: 

a.) magánszemélyeknek: 62.500,- Ft 
b.) vállalkozásoknak:    125.000,- Ft 

                                                 
1 Módosította a 21/2003. (IX. 20.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos. 2003. IX. 20-tól. Továbbá módosította a 
18/2005. (VI.18.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2005. VI. 18-tól. 
2 Módosította a 24/2007. (X. 20.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos. 2007. X.20-tól.  
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- ideiglenes - max. 2 év időtartamra vonatkozó – szennyvízcsatorna-hálózatra rákötés esetén 
vállalkozásoknak (300 l-es fogyasztási egységenként): 62.500,- Ft 

 
/2/ 3 Kivételt képeznek azok az ingatlantulajdonosok, akik 2003. szeptember 20-ig 
használatbavételi engedélyt kaptak, de a hálózati víz rákötése részükre nem volt biztosított. 
Ebben az esetben a hozzájárulás mértéke 30.000,- Ft. 
 
5. §. A hozzájárulás megfizetésére a hatáskörrel rendelkező – kérelemre – 12 hónap 
időtartamra, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet. A részletfizetés engedélyezésének 
feltétele, hogy az ingatlantulajdonos járuljon hozzá ahhoz, hogy – nem fizetés esetén – a 
hozzájárulás összege munkabéréből, egyéb járandóságából letiltásra kerüljön ill. annak 
biztosítására a tulajdonát képező ingatlanra jelzálogjog bejegyzésre kerüljön vagy készfizető 
kezest állítson. 
 
6. §. (1) A hozzájárulás megállapításáról illetve a részletfizetési kérelem elbírálásáról a 
Polgármester dönt. 
 
(2) A hozzájárulás megfizetése – kivéve a részletfizetés engedélyezését – feltétele a hálózatra 
történő rácsatlakozásnak. 
 
 
 
7. §.4 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel. 

 
 
 
Üllő, 2003. február 01. 
 
 
 
 
             Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k. Kissné Szabó Katalin  s.k. 
                            Jegyző                                                               polgármester 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 

                                                 
3 Beiktatta a 36/2003. (XII. 20.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. XII. 20-tól. 
4 Módosította a 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 20089. 12. 27-től. 


