
Tájékoztató 

A közműfejlesztési támogatás igénybevételéről 

 

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm rendelet 2. § a) 

pontja alapján közműfejlesztési támogatás igénylésére jogosult: 

 „Az a magánszemély, aki külön jogszabály alapján az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 

kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, illetve időskorúak járadékában, rendszeres szociális 

segélyben, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre - a saját vagy a gyermeke jogán - jogosult, és a közműfejlesztési hozzájárulást nem 

vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként (a 

továbbiakban: építési telek) bejegyzett ingatlan közművesítése érdekében, annak tulajdonosaként első 

ízben, közvetlenül fizeti meg, és azt akár részben, akár egészben korábban más módon (a helyi adók 

megfizetése során, vagy az állam által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyűlt 

megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetével a lakás-takarékpénztártól, vagy más 

hitelintézettől felvett hitel lakáscélú felhasználásaként) még nem számolta el, és a jövőben sem 

számolja el.” 

(Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft/hó) 

3. § (1) „A támogatás alapja: a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, ingatlanonként és 

közművenként azonban legfeljebb 150 ezer forint.” 

4. § (1) c) „Nem igényelhető közműfejlesztési támogatás 

A közműfejlesztési hozzájárulás címén megfizetett azon összeg után, amelyet a jogosult 

önkormányzati támogatásból, az állam által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyűlt 

megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetével a lakás-takarékpénztártól, vagy más 

hitelintézettől felvett hitelből, továbbá az önkormányzatnak vagy a jogosultnak harmadik személlyel 

kötött szerződése alapján kézhez vett pénzeszközből fizetett meg, vagy azt az említett forrásokból 

befizetéseként javára jóváírták.” 

5. § (1) „A jogosultnak a közműfejlesztési támogatásra vonatkozó igényét - jogvesztés terhe mellett 

- legkésőbb a közműfejlesztési hozzájárulás vagy utolsó törlesztő részlete megfizetésétől számított egy 

éven belül annak a településnek a jegyzőjéhez kell írásban bejelentenie, amelynek területén a 

közművet létesítették. 

(2) Az írásbeli igénybejelentéshez csatolni kell a jogosult nyilatkozatát, hogy a megfizetett 

közműfejlesztési hozzájárulást más módon (a helyi adók megfizetése során, vagy az állam által 

támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyűlt megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek 

fedezetével a lakás-takarékpénztártól, vagy más hitelintézettől felvett hitel lakáscélú 

felhasználásaként) még nem számolta el és a jövőben sem számolja el. Csatolnia kell továbbá a 

jogosultnak a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló - a beruházás szervezési módjától, 

illetve a közmű tulajdonosától vagy szolgáltatás ellátójától függően - a helyi önkormányzattól, a 

szolgáltatótól vagy a víziközmű társulattól származó igazolást.  

(3) Ha a közművesítés helye és a lakóhely nem azonos, csatolni kell a lakóhely szerinti település 

jegyzője által a jogosultságra kiadott igazolást is.” 

 

Amennyiben a fenti tájékoztató alapján Ön jogosult a közműfejlesztési támogatásra kérem, hogy a 

tájékoztató hátoldalán lévő igénylőlapot kitöltve Monostorapáti körjegyzőjéhez benyújtani 

szíveskedjen, 2011. szeptember 30-ig.  

Amennyiben jogosultságát az alapozza meg, hogy jövedelme nem haladja meg az öregségi teljes 

nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (57.000 Ft/hó), szíveskedjen csatolni január havi 
nyugdíjszelvényét. 

A csatorna társulat igazolását a jegyző kéri be a társulat elnökétől, azt a kérelemhez nem kell csatolni. 

 

 



Igénylőlap 

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásának igényléséhez 

 

 
 

………………………………………...név …………………………………………születési 

név …………………………………………………………………………………...születési 

hely, idő ………………………………………………sz. alatti lakos kérem, hogy a 

tulajdonomat képező …………………. község……………………u. …. sz. alatti, ……… 

hrsz-u ingatlan után 2011. évben befizetett …………….Ft csatorna közműfejlesztési 

hozzájárulás 25 %-át a 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet alapján részemre közműfejlesztési 

támogatásként kifizetni szíveskedjék.  

 

A támogatás visszatérítésére az alábbi jogcímen vagyok jogosult:* 

 

nyugellátásom nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét,  

időskorúak járadékában,  

rendszeres szociális segélyben,  

normatív lakásfenntartási támogatásban részesülök,  

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre - a saját vagy a gyermekem jogán – vagyok 

jogosult,  

 

A támogatás igénylésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A közműfejlesztési hozzájárulást nem vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy 

lakásépítésre szolgáló telekként bejegyzett ingatlan közművesítése érdekében, annak 

tulajdonosaként első ízben, közvetlenül fizettem meg, és azt sem részben, sem egészben 

korábban más módon (a helyi adók megfizetése során, vagy az állam által támogatott lakás-

takarékpénztári számlán összegyűlt megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek 

fedezetével a lakás-takarékpénztártól, vagy más hitelintézettől felvett hitel lakáscélú 

felhasználásaként) még nem számoltam el, és a jövőben sem számolom el.” 

 

Monostorapáti, 2011. ……………………… 

 

 

……………………………………………

. 

                    a kérelmező aláírása 

 

*A jogosultsági jogcímet szíveskedjen aláhúzni 

 

 

 

 


