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38/2006.  (VI. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó 
közművesítési hozzájárulásról szóló – 11/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  60/2004. (XII. 21.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati önkormányzati rendelettel 
módosított - 11/2001. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) 
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által 
végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló, többször 
módosított 11/2001. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul 
„(3) Közművesítési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított –
legfeljebb a közművesítési költségek 90%-át tartalmazó – pénzösszeg, amelynek 
nagyságát a Képviselő-testület a rendeletben meghatározta, s amely a közmű által 
kiszolgálandó ingatlanokra vonatkozik.” 

2. § A Rendelet 4. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(8) A közművesítési hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettséget és annak mértékét 

a jegyző az érintettekkel határozatban közli. „ 
3. § A Rendelet 4. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(10) A közművesítési hozzájárulás lakóingatlanra eső összegét a közmű üzembe 
helyezését követő 36 hónapon belül kell az Önkormányzat részére megfizetni. A 
közművesítési hozzájárulás megfizethető egy összegben, vagy részletekben is. A 
részletekben történő megfizetés engedélyezéséről kérelemre a jegyző dönt.” 
4. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 2006. május 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

Indokolás 

1. §-hoz: Az útépítési és közművesítési hozzájárulást szabályozó, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdését módosító 
2006. évi L. törvény 2006. V.1-től hatályos rendelkezései szerint az önkormányzat az általa 
megvalósított közmű költségeinek legfeljebb 90%-át háríthatja át az érintett ingatlanok 
tulajdonosaira. 

2. §-hoz: Az eddigi rendeleti szabályozás szerint a közművesítési hozzájárulásról, a 
részletfizetés engedélyezéséről a polgármester határozattal döntött. Az útépítési és 
közművesítési hozzájárulást szabályozó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvényt módosító 2005. évi LXXXIII. törvény rendelkezései szerint a 
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helyi rendeletben előírtak alapján az egyedi telkekre történő hozzájárulás mértékét az 
érintettekkel a jegyző határozattal közli, indokolt, hogy a részletfizetésről is a jegyző döntsön. 

Budapest, 2006. május 29. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 


