
 

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2005./ XII.15. / rendelete 

a  közszolgáltatási díjak mértékének emeléséről, valamint  az” Eger- Egerszalók” összekötő út 

mentén épülő ivóvíz és szennyvíz gerinchálózatra történő rácsatlakozás díjáról és feltételeiről. 

 

 

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII.tv.  7.§.-ának (1) bekezdése és a 11.§. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az  

alábbi rendeletet alkotja.  

 

I. Fejezet 

 

Önkormányzati tulajdonú  közüzemi vízműről  szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 

használatáért  fizetendő díj  összegéről, vízterhelési  díj megállapításáról 

szóló  12/2003. /XII.01./   rendelet módosítása1 

 

 

II. Fejezet 

 

Az “Eger- Egerszalók” Összekötő út mentén épülő ivóvíz –és szennyvíz gerinchálózatra történő 

rácsatlakozás díjáról és feltételeiről. 

 

A rendelet hatálya: 

 

2.§. A rendelet területi  hatálya kiterjed minden olyan ingatlanra, amely  ingatlannak a közműves 

ivóvíz ellátását és közműves szennyvízelvezetését a közüzemi szolgáltató és “Eger- Egerszalók” 

összekötő út mentén épülő ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékre történő csatlakozással tudja 

biztosítani, azaz az ott létrehozandó vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanokra. 

 

3.§. A rendelet személyi hatálya, - a 2.§.-ban meghatározott ingatlanok tulajdonosaira, illetve egyéb 

jogcímen történő használóira, mint igénybevevőkre terjed ki. 

 

4.§. A 2.§-ban meghatározott vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű 

hálózatra történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a szolgáltatónál 

kezdeményezheti, akinek a szolgáltató a bekötés lehetőségéről és feltételeiről  előzetes tájékoztatást 

ad. 

 

5.§. A 2.§-ban meghatározott Igénybevevők által kért bekötés megvalósításához a Szolgáltató részére 

csatlakozási díjat kell fizetni. 

 

 

A rácsatlakozási díj mértéke 

 

6.§- A csatlakozási díj összege természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli  

Igénybevevők esetén  is “azonos”. 

 

7.§. A csatlakozási díjat minden olyan önálló helyrajzi számmal rendelkező földrészlet után meg 

kell fizetni, amely a vízi közmű törzshálózathoz kíván csatlakozni. 

 

8.§. A csatlakozási díj összege: 

 

a) Szennyvízhálózathoz történő csatlakozás díja: 160.000 Ft + ÁFA 

 
1 Hatályon kívül helyezve  



b) Ivóvíz hálózathoz történő csatlakozás díja:  100.000 Ft + ÁFA 

 

Egyéb rendelkezések 

 

9.§. Az “Eger-Egerszalók” összekötő út mentén létesítendő vízi közmű törzshálózat mentén fekvő 

ingatlanok tulajdonosai vagy egyéb jogcímen használói részére az érintett ingatlanon történő építési 

engedély és használatbavételi engedély kiadásának feltétele a csatlakozási díj megfizetése és a 

közüzemi szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata. 

 

10.§. Az egerszalóki gyógyforrás hidrogeológiai védelme érdekében az 2.§.-ban meghatározott 

ingatlanokon  tilos minden közműpótló beruházás, illetve  közműpótló megoldás létesítése, 

engedélyezése vagy alkalmazása. 

 

11.§.  A csatlakozási díj fizetési kötelezettség nem érinti  

 

a) a gazdálkodó szervezetek vízi közmű fejlesztési hozzájárulási kötelezettségét. 

b) a közüzemi szolgáltatóval kötött egyedi szerződéseket. 

 

Záró  rendelkezések 

 

12.§. (1) E rendelet  hatályba lépésének időpontja: 2006. január  01. napja. 

 

         (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti,   

              az önkormányzati  tulajdonú  közüzemi vízműről  szolgáltatott  ívó vízért és a 

              közüzemi csatornamű használatáért  fizetendő díj összegéről, vízterhelési díj 

              megállapításáról szóló  12/2003./ XII.01./  rendelet 3.§. 1./ és 2./  bekezdése. 

         (3) E rendelet kihirdetésétől az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 

              megfogalmazottak szerint a jegyző gondoskodik. 

 

Egerszalók, 2005.  november  17. 

 

 

Tőgyi Gábor sk.                                  Sütőné Ferencz  Teréz sk. 

                           polgármester jegyző 

 

 

 

Jelen rendeletet a képviselő-testület 2005. november 23.-án megtartott ülésén tárgyalta. 

 

A rendelet kihirdetve: 2005. december 15. 

 

 Sütőné Ferencz  Teréz 

 jegyző 

 

 

 


