
Tájékoztató a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulásról 
 
 
Kiskunlacházán 1996. december 2-án megalakult a Szennyvízközmű Társulat a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben és a 160/1995.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően.  
 
A vízitársulat feladata volt a községben a szennyvízközmű megépítése. 
 
A fenti előírások érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettséget írnak elő az 
ingatlantulajdonosokra nézve. Ennek összegét a társulat alapszabálya, természetes személyek esetében 
54.000.-Ft összegben határozta meg. A társulat megalakításával a hozzájárulás megfizetése minden 
ingatlan tulajdonosra nézve kötelező volt. 
 
Amennyiben a társulat feladatát elvégezi, - a vízilétesímény elkészül-, megszüntetését követően a 
vagyonát a helyi önkormányzatnak kell átadnia, írják a hivatkozott rendelkezések. A vízi közmű 
tulajdonosa az önkormányzat lesz, üzemeltetését ő maga is elláthatja, de átadhatja külső üzemeltetésre 
is.  
A be nem fizetett hozzájárulások is átkerülnek az önkormányzathoz, melyet az adók módjára köteles 
behajtani.  
 
Az érdekeltségi hozzájárulás fizetése kötelező jogszabályi előíráson alapszik. Adók módjára 
behajtható köztartozás. A kiküldött felszólítások az elévülési időt megszakítják, így az újra kezdődik. 
 
Jelenleg is folyamatban van a be nem fizetett hozzájárulások beszedése. 
 
A társulat elszámolása megtörtént, de a település teljes szennyvízközművét megépíteni nem tudta. 
Az elkészült vagyon befejezetlen beruházásként közel fél milliárdos összegben van nyilvántartva. 
 
Lehetőség nyílt a szennyvízhálózat megépítésének befejezésére és a szennyvíztisztító felújítására 
támogatási pénzeszközből  
 
A támogatást biztosító pályázat saját forrása a bekerülési költség 15 %-a. Ezt az önrészt a  
Képviselő-testület döntése értelmében fejlesztési hitelfelvételével, illetve kötvénykibocsátással 
biztosítja. 
 
A saját forrás biztosításához nem szükséges a lakosság hozzájárulása. A önkormányzat az 
elkövetkező évek költségvetésében vállalja a hitel, vagy kötvény törlesztéseket azok kamataival. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
28. § (2) bekezdésében foglaltak lehetővé teszik az önkormányzatok számára, hogy a megvalósított 
közmű költségét részben, de legfeljebb a költségek 90 %-ig az érintett tulajdonosokra áthárítsa. 
 
Jelenleg is van érvényben az önkormányzatnak a többször módosított 4/1998. (06.26.) rendelete, 
amelyben víz- és szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezi az 
ingatlantulajdonosokat, akik újonnan kialakított telken végeznek közművesítést. 
Kizárólag az új telkek kialakításához kapcsolódik. 
 
A beruházás befejezéséhez a Képviselő-testület nem kíván a lakosságtól közműfejlesztési 
hozzájárulást beszedni, de a társulat idejéből származó érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
továbbra is fennáll azon ingatlantulajdonosok esetében, akik kötelezettségüknek nem tettek eleget. 
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