SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága , Rákóczi u. 17.

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. február 28- i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi óvodai beiratkozásra
Tisztelt Képviselő-testületek !

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
c) pontjában foglaltak alapján a nevelési intézmény fenntartója
határozza meg az adott nevelési évben indítható csoportok számát és
az óvodai beiratkozás időpontjait. Erre tekintettel javaslom a
Képviselő-testületeknek, hogy a 2012/2013-as nevelési évben az egy
csoport indítását, valamint az óvodai beiratkozás időpontját 2012.
április 2-án 8,00 – 12,00 óra illetve 2012. április 3-án 8,00 – 12,00 óra
között határozza meg.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést
szíveskedjenek megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Sümegprága, 2012. február 22.

Csőbör Károly
polgármester

2

HATÁROZATI JAVASLAT
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (II. 28.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda Sümegprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az intézményben a 2012/2013-es
nevelési évben egy csoport indítását határozza meg.
A Képviselő-testület a 2012. évi óvodai beiratkozás időpontjait a következők szerint
állapítja meg:
- 2012. április 2. 8,00-12,00 óra
- 2012. április 3. 8,00-12,00 óra,

Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40.
A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás időpontjait, helyét
szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges intézkedéseket a beiratkozás
lebonyolítására megtenni, s annak eredményéről a fenntartókat haladéktalanul
tájékoztatni.
Felelős: Varga Mónika óvodavezető
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (II. 28.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Napközi Otthonos Óvoda
Sümegprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §
(2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az intézményben a 2012/2013-es
nevelési évben egy csoport indítását határozza meg.
A Képviselő-testület a 2012. évi óvodai beiratkozás időpontjait a következők szerint
állapítja meg:
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- 2012. április 2. 8,00-12,00 óra
- 2012. április 3. 8,00-12,00 óra,

Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40.
A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás időpontjait, helyét
szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges intézkedéseket a beiratkozás
lebonyolítására megtenni, s annak eredményéről a fenntartókat haladéktalanul
tájékoztatni.
Felelős: Varga Mónika óvodavezető
Határidő: azonnal
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án
tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége alapító
okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testületek !
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban : Áht)
109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette az 56/2011.(XII.31.) NGM
rendeletét a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazatai rendről.
Fenti jogszabályváltozások szükségessé teszik Sümegprága és Bazsi
Községek Körjegyzősége alapító okiratában rögzített szakfeladatainak
módosítását a mellékletben foglaltak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és az
alapító okirat módosítása érdekében szükséges döntés meghozatalára.
Sümegprága, 2012-02-20

Csőbör Károly
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
…/ 2012. (…) h a t á r o z a t a

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi Községek
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a határozat végrehajtása érdekében a további
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…/ 2012. (…) h a t á r o z a t a

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi Községek
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a határozat végrehajtása érdekében a további
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: folyamatos
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Nyilvántartási szám:

/2012.

tervezet

ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 16755/2011. nyilvántartási számú alapító okiratát (a továbbiakban : alapító okirat ) a következők szerint
módosítja:
Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiak kerülnek:

„5. Alaptevékenysége: 841126 önkormányzatok és társulások általános
végrehajtó igazgatási tevékenysége
Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok:
Szakfeladatok
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Jelen alapító okirat módosítás 2012. február 29 -én lép hatályba.
Sümegprága, 2012. február ….
Csőbör Károly
polgármester

Szentes László
polgármester

Záradék:
Az alapító okirat módosítását Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete /2012.(II. .)
határozatával, Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2012.(II. .) határozatával fogadta el.
Sümegprága, 2012.
Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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Nyilvántartási szám:

/2012.

Alapító okirat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 8/.§ (1) b) pontja, valamint
az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján
az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:

1. A költségvetési szerv
Neve: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége
Székhelye: 8351 Sümegprága Rákóczi utca 17.
Bankszámlaszáma: 11748100-15569424
Adószáma:
15569420-1-19”
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2000.( XII.7.) határozata
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 97/2000.(XII.7.) határozata
3. Alapítás időpontja: 2001. január 1.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
5. Alaptevékenysége: 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási

tevékenysége
Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok:
Szakfeladatok
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
6. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.
7. Illetékességi területe: Sümegprága és Bazsi községek közigazgatási területe.
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Sümegprága Települési Önkormányzat 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17.
Bazsi Község Önkormányzata
8352 Bazsi , Fő utca 91.

9. Besorolása gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó.
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10. A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje:
A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.
A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki együttes ülésen, minősített
többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Sümegprága, 2012. február

Csőbör Károly
Sümegprága polgármestere

Szentes László
Bazsi Község polgármestere

Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Sümegprága Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (.) és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2012. (.) határozatával fogadta el.
Sümegprága, 2012.
Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

BAZSI KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
8352 Bazsi, Fő u. 91.

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án
tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Javaslat az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel történő megállapodás
megkötésére

Tisztelt Képviselő-Testületek!
A tavalyi évben már foglalkoztak a képviselő-testületek az E-ON Energiaszolgáltató
Kft. által - a lakásfenntartási támogatás természetbeni juttatásként történő
biztosítása érdekében – megküldött megállapodás tervezettel, melyet Sümegprága a
106/2011. (X. 27.) határozatával, Bazsi a 121/2011. (X. 27.) határozatával, bizonyos
módosításokkal fogadott el. Időközben a jogszabály változott, a 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet – 2012. január 01-től hatályos – 14. számú melléklete
figyelembevételével készítette el az E-ON Energiaszolgáltató Kft. a jelenlegi
megállapodás tervezetet.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni,
és a határozati javaslatot elfogadni.

Sümegprága, 2012. február 21.

Csőbör Károly
polgármester

Bazsi, 2012. február 21.

Szentes László
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
…/2012. (II. ….) határozat

………………………………………………
Képviselő-testülete
az
E-ON
Energiaszolgáltató Kft-vel a lakásfenntartási támogatás természetbeni
juttatásként történő biztosítása érdekében megállapodást kíván kötni.
Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött – mellékelt –
megállapodás tervezetet jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az erre vonatkozó
megállapodást az önkormányzat nevében szíveskedjen aláírni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

BAZSI KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
8352 Bazsi, Fő u. 91.

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án
tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-hálózatokra
történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközműhálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról, valamint
Társaságunk ehhez kapcsolódó kezdeményezéséről.
1. TALAJTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében
azon kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,
talajterhelési díjat kell fizetnie, amelyet a helyi önkormányzat jogosult kivetni. A
talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat jelen levelünk
mellékleteként, elektronikus adatszolgáltatásként megküldjük a Tisztelt Önkormányzat
részére. Az adatszolgáltatás azon fogyasztók (ingatlanok) 2011. évi vízfogyasztási adatait
tartalmazza,
amelyek
rendelkeznek
ivóvízbekötéssel,
de
nem
rendelkeznek
csatornabekötéssel, annak ellenére, hogy az utcában a közüzemi csatornahálózat kiépült.
Amennyiben az adatszolgáltatás esetleg nem érkezett meg, vagy abban - az önkormányzati
nyilvántartással összevetve - eltérést tapasztal, kérjük, jelezze részünkre.
Felhívjuk a Tisztelt Önkormányzat figyelmét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a
módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3)
bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012. február 1jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 összegben határozza meg, amelyet a területi
szorzók tovább növelhetnek. Jövő évben (2013-ban) tehát már a megemelt egységdíjjal
számolt talajterhelési díjat kell majd az érintett fogyasztóknak megfizetni. Javasoljuk, hogy a
Tisztelt Önkormányzat a talajterhelési díj kivetése során erre külön hívja fel az érintett
Fogyasztók figyelmét!
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2. KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS A KIÉPÜLT VÍZIKÖZMŰ RENDSZEREKRE
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 55.§-a értelmében az
ingatlan tulajdonosa - a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől, vagy már meglévő
víziközmű rendszer esetében annak bővítésétől számított - egy éven belül köteles az
ingatlant víziközmű-rendszerbe bekötni, amennyiben az műszakilag elérhető módon
kiépült és rendelkezésre áll. A 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a közműves
ivóvízellátás, vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges
víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és
műszakilag rendelkezésre áll, az ingatlan tulajdonosának az 55.§ szerinti kötelezettségét 2013.
július 1-jéig teljesítenie kell! Ha az ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettségének nem
tesz eleget, a település jegyzőjének hivatalból köteleznie kell erre. Javasoljuk, hogy a
Tisztelt Önkormányzat erre is hívja fel az érintett fogyasztók figyelmét!
3. DRV TÁMOGATÁS A RÁKÖTÉSEKHEZ
A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmű-hálózatokra való rácsatlakozás az
érintett fogyasztók számára gazdaságilag indokolt és egyben kötelező erejű. A rákötésekkel
kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítése érdekében Társaságunk javasolja a
Tisztelt Önkormányzat részére, hogy közös akció keretében támogassuk a fogyasztói
rákötéseket.
Fenti cél érdekében a DRV Zrt.
- az újonnan létesült bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft helyett - ingyenesen elvégzi,
- az akcióról pedig tájékoztatást jelentet meg különféle médiumokban.
Az akció időtartama: 2012. április 1. – 2012. szeptember 30.
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a jogszabályváltozás nyomán előállt helyzet megoldása
érdekében mérlegelje a településen fizetendő közműfejlesztési / érdekeltségi hozzájárulás
(rákötési díj) kedvezményes megállapításának lehetőségét is!
4. CSATOLT DOKUMENTUMOK
a)

Lakossági tájékoztató a jogszabályi
Önkormányzat a megfelelő tájékoztatás
egyidejűleg szíveskedjen megküldeni az
rendelkezésére álló fórumokon (helyi
szíveskedjen megjelentetni a tájékoztatót.

változásokról. Kérjük, hogy a Tisztelt
érdekében a talajterhelési díj kivetésével
érintett ingatlantulajdonosoknak, illetve a
újság, közterületi hirdetőtábla, stb.) is

b)

Megrendelő nyomtatvány ivóvíz-, illetve csatornabekötés létesítéséhez. Kérjük,
hogy az érdeklődő Fogyasztók részére biztosítani szíveskedjenek. A rákötéssel
kapcsolatos részletes tájékoztató és a nyomtatvány elérhető honlapunk (www.drv.hu)
Ügyfélszolgálati menüpontjának Letölthető nyomtatványok almenüjében, valamint
ügyfélszolgálati irodáinkban is.

c)

Kérdőív: a várható tömeges rákötésekre való felkészülés érdekében felmérést
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végzünk, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek az erről szóló, csatolt kérdőív kitöltésével
és visszaküldésével segíteni munkánkat.
Fenti levelünket - az adatszolgáltatással egyidejűleg - postai úton is megküldtük a Tisztelt
Önkormányzat számára.
Ezúton kérjük szíves visszajelzésüket kezdeményezésünkkel kapcsolatosan. Válaszukat, valamint a
kitöltött kérdőívet postai úton, illetve elektronikusan egyaránt eljuttathatják részünkre az alábbi
címeken:

Postacím:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió

E-mail
cím:

8600 Siófok, Pf. 59.
ond@drv.hu

Fentiekkel kapcsolatos további egyeztetési igény esetén önkormányzati referens munkatársunk áll
rendelkezésükre, az alábbi elérhetőségeken:
Csorba Tibor
Tel.: 84/501-077
e-mail: csorba.tibor@drv.hu

Őszintén reméljük, hogy közös erőfeszítéssel elősegíthetjük a településen élő, érintett
Fogyasztók törvényi kötelezésnek megfelelő rákötését a víziközmű-hálózatra.

Ehhez nyújtott támogatásukat, együttműködésüket ezúton is köszönjük.
Siófok, 2012. február 16.
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Tisztelettel:
Kollár József
igazgató
Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió

8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Levélcím: 8601 Siófok Pf.: 59.
e-mail: ond@drv.hu
http://www.drv.hu
Gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
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Tisztelt Fogyasztónk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközműhálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról és Társaságunk ehhez
kapcsolódó akciójáról.
TALAJTERHELÉSI DÍJ NÖVEKEDÉSE
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon
fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie.
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a
talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200
Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek. 2013-ban
tehát már a megemelt talajterhelési díjat kell az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely így
jelentősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét!
KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha
2012. július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához
szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és
rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint
köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!
KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI LEHETŐSÉG 2012.04.01.-2012.09.30 KÖZÖTT
A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmű-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett
fogyasztók számára gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelező. A rákötésekkel
kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. az önkormányzatokkal
közösen igyekszik támogatást nyújtani az érintett fogyasztóknak. Ennek érdekében Társaságunk
az újonnan létesült bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft helyett - ingyenesen elvégzi.
A rákötési folyamat megindítása előtt kérjük, részletesen tájékozódjon az ügyfélfogadó irodáinkban, és
honlapunkon (www.drv.hu) is megtalálható rákötési tájékoztató alapján, szükség esetén keresse
ügyfélszolgálati munkatársainkat. A rákötési szándék az előzőekben említett helyeken és a
polgármesteri hivatalban is megtalálható „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére
formanyomtatvány” kitöltésével, és a következő postacímre történő megküldésével jelezhető:
DRV Zrt. Ügyfélszolgálat
8601 Siófok, Pf. 888
A megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatja
el a DRV Zrt. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra,
szabálysértést követ el.
A DRV Zrt. a beérkező megrendelői igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az
illetékes Üzemvezetőség felveszi a kapcsolatot az igénylőkkel, és a kialakított ütemtervnek
megfelelően egyezteti a szakfelügyelet tervezett időpontját. A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata a bekötés
átvételét követően szolgáltatási szerződést küld a Fogyasztónak.
Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható DRV INFO VONALON munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésére a 06 40 240 240-es telefonszámon.

Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

