
                          BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 
                                        26/1999.(X.22.) számú  rendelete 
                          Újkóvári ivóvízhálózat beruházási hozzájárulásáról 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormány- 
zatokról szóló 1999. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, szem előtt tartja az arányos közteherviselés elvét, a város kommunális 
ellátási színvonalának javítása érdekében a következő rendeletet alkotja. 
 
                                                                   1.  § 
 
(1) E rendelet hatálya Balassagyarmat város közigazgatási területén belül, Újkóvár 

városrészen az önkormányzat beruházásában megvalósult ivóvíz vezeték 
közművekre történő bekötésre terjed ki. 

 
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni Újkóvár területén akkor, ha egy, a 

közműhálózatra már bekötött ingatlan megosztásával új, megfelelően kialakított 
ingatlan jön létre, amelyre új szolgáltatási szerződést kötnek a 
közműszolgáltatóval, és/vagy új bekötés létesítését vonja maga után. 

  
                                                                   2. §              
 
(1) 1A közműfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó általános szabályok a helyi építési 

szabályzatban kerülnek rögzítésre. 
A közműfejlesztési hozzájárulás egy egységre jutó pontos összegét a 
polgármester hatósági határozatban állapítja meg, azzal, hogy annak összege 
nem haladhatja meg a 25.000.-Ft + ÁFA-t.  

 
(2) A hozzájárulás megfizetése a házi bekötési tervnek a közműszolgáltató általi  
       jóváhagyó záradék megadását követően válik esedékessé.     
 
(3) A hozzájárulást egy összegben, vagy legfeljebb 6 havi egyenlő részben kell 

megfizetni, az engedély megadásakor átadott csekken az önkormányzat 
költségvetési számlájára. 
 

(4) 2A beruházási hozzájárulások befizetéséről, teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet. 

 
(5) 3A rendeletben szereplő közművekre történő rácsatlakozáshoz a hozzájáruló 

nyilatkozat abban az esetben adható ki, ha a fejlesztéssel érintett érdekelt a 
beruházási hozzájárulás díját az Önkormányzat számára befizette, vagy annak 
befizetését részletekben megkezdte. 

 

 
1 Módosította a 11/2010.(III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március hó 23. napjától. 

  Módosította a 34/2011.(X.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. október hó 05. napjától. 
2 Beiktatta a 11/2010.(III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március hó 23. napjától. 
3 Beiktatta a 11/2010.(III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március hó 23. napjától. 



(6) 4Azon magánszemélyek esetében, akik részletfizetés igénybevételével kívánják 
megfizetni a beruházási hozzájárulást, a részletfizetés feltételeit és a fizetési 
kötelezettség nem teljesítésének jogi következményeit a Polgármesteri Hivatal és 
az igénybevevő között megkötendő megállapodásban kell rögzíteni. 

 
                                                                  3. §                    
 
(1) Mentesül az ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől az az 

ingatlantulajdonos, aki megállapodásban vállalja, hogy a megépülő 
szennyvízhálózatra való bekötést, annak átadását követően 1 éven belül 
megvalósítja. 

 
(2) Amennyiben a tulajdonos az (1) bekezdésben vállalt kötelezettségét nem 

teljesíti, úgy a 2. § alapján köteles a beruházási hozzájárulást megfizetni. 
 
 
                                                                  4. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
 
- Ivóvíz közmű:                                 közszolgáltató által üzemeltetett, közterületen  
                                                         megvalósult gerinc és leágazó vezetékek, ezek  
                                                         tartozéka. 
 
- Közműbekötés:                              az ingatlan és a közműhálózat szolgáltatásra  
                                                         alkalmas műszaki összeköttetés megteremtése. 
 
                                                                  5. § 
 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

6. §5 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 
 
                   Juhász Péter sk.                                             Tatár-Kis Sándorné dr. sk. 
                    polgármester                                                            jegyző 

 

 
4 Beiktatta a 11/2010.(III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március hó 23. napjától. 
5 Beiktatta a 33/2009.(X.01.) rendelet 5. §-a. Hatályos 2009. október hó 01. napjától. 


