
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2005. (05.12.) önkormányzati  rendelete

a közművekre való rácsatlakozás díjairól

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotta:

1.§

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Mályinka Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő ivóvíz-, csatorna- és gázközmű hálózatra (a továbbiakban: közművek), valamint
a közművekre még rá nem csatlakozott, Mályinka község területén található
ingatlanokra és azok tulajdonosaira, továbbá a közművek üzemeltetőjére (a
továbbiakban: üzemeltető).

2.§

A jelen rendelet hatálya nem terjed ki a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. §. (2) bekezdésében
meghatározott gazdálkodó szervezetre, valamint azokra a természetes személyekre és
jogi személyekre, akikre tekintettel a Mályinkai Csatornamű Társulat érdekeltségi
hozzájárulást állapított meg, valamint a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi
CXIII. tv. alapján lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek az OTP
Lakártakarékpénztár Rt-vel a gázközmű hálózat kiépítése érdekében.

3.§

(1) Az ivóvízmű hálózatra való rácsatlakozás díja: 40.000,- Ft.
(2) A csatornamű hálózatra való rácsatlakozás díja: 60.000,- Ft.
(3) A gázközmű hálózatra való rácsatlakozás díja: 220.000,- Ft.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott díjakat ingatlanonként és

rácsatlakozásonként kell megfizetni.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott díj esetén Mályinka Község

Önkormányzatának Képviselő-testülete részletfizetést engedélyez a
közművekre való rácsatlakozás igényének bejelentését követő két évre,
félévenként – június 30. illetve december 31. befizetési határidővel – 55.000,-
Ft részletekben történő megfizetés esetén.

4.§

(1) A csatlakozási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni, a
kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően. A közművekre való
rácsatlakozásra csak a teljes csatlakozási díj megfizetését követően kerülhet
sor.



(2) Az üzemeltető köteles ellenőrizni a közművekre való rácsatlakozás előtt, hogy
az ingatlan tulajdonosa a csatlakozási díjat az Önkormányzat részére
megfizette-e. A befizetés igazolására a bevételi pénztárbizonylatnak a befizető
részére átadott példánya szolgál. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az
érintett ingatlan tulajdonosa még nem fizette meg a csatlakozási díjat, az
üzemeltető a közművekre való rácsatlakozási igényt köteles visszautasítani.
Az üzemeltetőt a csatlakozási díjjal érintett ingatlanokról és azok
tulajdonosairól – igény esetén – az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
tájékoztatja.

(3) Az üzemeltető a rácsatlakoztatás megkezdése előtt köteles tájékoztatni a
Polgármesteri Hivatalt az érintett ingatlan tulajdonosának nevéről, lakóhelyéről
és az ingatlan címéről.

5.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, jelen rendelet hatályba lépésével a
közművekre való rácsatlakozás díjairól szóló 10/2002. (VIII.30.) számú rendelet
hatályát veszti.

Mihály Ferenc sk. Nagy János sk.
polgármester jegyző


