Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2004. /VI.23./ számú rendelettel módosított
5/2004. /II.06./ Kt. rendelete
az önkormányzat beruházásában megvalósuló helyi közút- és közmőépítésekhez
kapcsolódó közmővesítési hozzájárulásról

A fentiekre tekintettel Páty Község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint az Étv. 28.§.ának bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat beruházásában
megvalósuló helyi közút- és közmőépítésekhez kapcsolódó közmővesítési hozzájárulásról az
alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
A rendelet 1.§. (2) bekezdése a következıkre módosul:
(1) A meghatározott területen az önkormányzat – saját beruházásában - helyi közút- és
közmőépítést (a továbbiakban együtt: közmőépítést) valósít meg, amelynek költségeit
(a továbbiakban: közmővesítési költség) az e területen levı ingatlanok (a
továbbiakban: érintett ingatlanok) tulajdonosaira hárítja át. Az érintett ingatlanok
tulajdonosai a közmővesítési költséget az érintett ingatlanok terület-nagyságának
arányában kötelesek az önkormányzat részére megfizetni (a továbbiakban:
közmővesítési hozzájárulás). A közmővesítési hozzájárulás összege az 1957. évi IV.
tv. VIII. fejeztében meghatározott végrehajtási eljárás szabályai alapján hajtható be.

2.§.
A 6.§. (3) bekezdése a következıkre módosul:
(1) Az érintett ingatlanok tulajdonosai a részükre megküldött tájékoztatást követıen az e
rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, a kézhezvételtıl számított 15
napon belül kötelesek adatot szolgáltatni, illetve a hozzájárulás megfizetésérıl
nyilatkozni. A hozzájárulás önkéntes megfizetésének megtagadása vagy a
hozzájárulás megfizetésére vonatkozó nyilatkozat elmaradása esetén az
Önkormányzat polgármestere a hozzájárulás végrehajtása érdekében a PTK.-ban
foglaltak alapján intézkedik a behajtás végett.

3.§.
A 7.§. a következıkre módosul:
A tulajdonos a közmővesítési hozzájárulás megfizetését önként is vállalhatja. Ebben az
esetben az önkormányzat képviseletében a polgármester – ha a tulajdonos a közmővesítési
hozzájárulás megfizetésére megfelelı biztosítékot ad – részére részletfizetési kedvezményt
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biztosíthat. Részletfizetési kedvezmény esetén a tulajdonosra a 6.§. (5) bekezdésében
megfogalmazott tilalom nem vonatkozik.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos
módon (kábel tévé, helyi újság, kifüggesztés, Internet) gondoskodik.

Páty, 2004. 06. 23.

Kihirdetve: 2004. 06. 24.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Lukács Sándor
jegyzı
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