
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

KIVONAT 
 
 

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésén 
felvett jegyzőkönyv alapján. 

 
 

9/2015.(I. 29.) KT számú határozat 
 

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Derecske Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű törzshálózathoz 
történő csatlakozásért 2015. február 1-től az alábbi hozzájárulási díjakat kell 
megfizetni.  

 
A szennyvízhálózatra vonatkozóan: 
 
A jelenleg folyamatban lévő ügyek esetében a jelen határozatban foglalt díjfizetési 
feltételeket írja elő.. 
 
• A régi rendszerre még nem rákötött, valamint az új rendszer esetén 
hozzájárulást nem fizető lakosok esetén egységesen kerül megállapításra a 
közműfejlesztési hozzájárulás mértéke az alábbiak szerint. 

 
A hálózati kapacitás bővítését nem igénylő ingatlan szennyvízellátását biztosító első 
bekötés létesítése esetén, az ingatlanon található, legalább 1 db kiépített vagy 
kiépítésre kerülő, szennyvízelvezetési lehetőséggel ellátott, műszakilag önálló 
rendeltetési egységenként (fogalomértelmezés: OTÉK szerint) 

§ a bekötést kérő lakossági fogyasztó esetében, abban az esetben ahol kiépítési 
költség nem merül fel, ott 35.340,- Ft + ÁFA / lakás a fizetendő hozzájárulás 
összege. 
§ a bekötést kérő lakossági fogyasztó esetében, abban az esetben ahol kiépítési 
költség felmerül, ott 120.000,- Ft + ÁFA / lakás a fizetendő hozzájárulás 
összege, mely magában foglalja a kiépítés költségét is. 
§ a bekötést kérő gazdálkodó szervezet esetében a közműfejlesztési 
hozzájárulás értéke nem fix összegben kerül meghatározásra. 

• amennyiben a gazdálkodó szervezet víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetendő közműfejlesztési 
hozzájárulás fejében a beruházás költségeit (tervezési, 
engedélyeztetési és építtetési költségek) kell az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.  

• amennyiben víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nem kerül 
megfizetésre a szolgáltató részére, akkor a közműfejlesztési 
hozzájárulás díja: 200.000,-Ft+ÁFA. 

 
A hálózati kapacitás és hálózat bővítése esetén az egyedi kérelmek elbírálása 
Képviselő-testületi döntéshez kötött. 
 
• A szennyvíz rendszer esetén engedélyezett a részletfizetés lehetősége, 
maximum 2 éves határidővel. 

 



Az ivóvízhálózatra vonatkozóan 
 
A hálózati kapacitás bővítését nem igénylő ingatlan ivóvízellátását biztosító 
első bekötés létesítése esetén, az ingatlanon található, legalább 1 db kiépített 
vagy kiépítésre kerülő, vízvételi lehetőséggel ellátott, műszakilag önálló 
rendeltetési egységként (fogalomértelmezés : OTÉK szerint) 

§ a bekötést kérő lakossági fogyasztó esetében, 45.000,- Ft + ÁFA / lakás a 
fizetendő hozzájárulás összege. 

§ a bekötést kérő gazdálkodó szervezet esetében a közműfejlesztési 
hozzájárulás értéke nem fix összegben kerül meghatározásra. 
• Amennyiben a gazdálkodó szervezet víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetendő közműfejlesztési 
hozzájárulás fejében a beruházás költségeit (tervezési, 
engedélyeztetési és építtetési költségek) kell az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.  

• Amennyiben víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nem kerül 
megfizetésre a szolgáltató részére, akkor a közműfejlesztési 
hozzájárulás díja: 
100.000,-Ft/m3+ÁFA.  

 
A hálózati kapacitás és a hálózat bővítése esetén az egyedi kérelmek elbírálása 
Képviselő-testületi döntéshez kötött. 
 
A hozzájárulás megfizetése esetén részletfizetésre nem ad lehetőséget. 

 
Jelen határozattal egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 
58/2012. (III.29.) Kt. sz., valamint az 59/2012. (III.29.) sz. határozatát. 
 
Felelős: Bakó István polgármester 
Határidő 2015. február 1. 
 

 
Bakó István s.k.     Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k. 

     polgármester      jegyző 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
Derecske 2015. január 30. 
 
 
 
Varsányiné dr. Antal Erzsébet 
jegyző 


