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Tisztelt Képviselő-testület!
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.december 15-ei ülésén
elhatározta, hogy a Kövesmezei úti telkek ( Nagycenk 259/116-127-ig, 259/129-148-ig,
259/150-157-ig, és 259/159-161-ig) közművesítését megkezdi, amihez a vízjogi létesítési
engedélyt a mai nap meg is kaptuk. A képviselő- testület döntött a víziközmű beruházások
elvégzéséről (megtörtént a kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés is). Az útalap
elkészítésére szintén megkötöttük a szerződést 2017. április 30-ai határidővel. Az előző
testületi ülésen döntött a képviselő-testület a villanyközmű megrendeléséről, amit meg is
tettünk.
A gázközmű kiépítésére az ajánlatot az Égáz - Dégáz Zrt-től szintén megkaptuk, melynek a 43
telekre jutó csatlakozási díj bruttó összege 15.563.850 Ft, mely 1 telek esetében 361.950 Ft
összeget jelent. A csatlakozási díj nagymértékű megnövekedését az idézte elő, hogy
megalkottak 2014.szeptemberében egy új MEKH rendeletet ( 9/2014.(IX.29.) , ami a
csatlakozási díj mértékét megemelte. Azon az ingatlanrészeken, ahol elosztó hálózatot is kell
építeni, ott a csatlakozási díj összege a rendelet szerint nettó 285.000 Ft/telek, bruttó 361.950
Ft. Így a Cukorgyári úti telkek közművesítésénél is már ezzel az összeggel kellett számolni. A
csatlakozási szerződést- 1. számú melléklet- mellékeljük, amelyben szintén leírják, hogy itt az
önkormányzat részéről nincs helye visszatérítésnek, mert a visszatérítés feltételei nem állnak
fenn (nincs olyan telek, melyre nem lesz bevezetve a gázközmű, a beruházás költsége nem
nagyobb, mint a kért csatlakozási díj).
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom, hogy rendeljük meg a telkeknél a gázközmű kiépítését , mivel a telkek
értékesebbek, vonzóbbak, ha a gázközmű is kiépítésre kerül. A kifizetést a realizálódott
költségvetési bevétel után lehet megtenni. A kiadási összeget a 2017.évi költségvetésbe
beterveztük.
……./2017.(……) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk,
Kövesmezei úti telkek gázközművesítését bruttó 15.563.850 Ft összegben , és felhatalmazza
a polgármestert a mellékelt elosztói csatlakozási szerződés aláírására.
A csatlakozási összeget a költségvetési fejlesztési keret terhére kell biztosítani.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: a költségvetési bevételek részteljesülését követően
Nagycenk, 2017. február 17.
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