BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete
a lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes
feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya, célja
1.§
(1) E rendelet tárgyi hatálya Balassagyarmat közigazgatási területén található valamennyi lakott
belterületi közterületre kiterjed.
(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterületekkel határos ingatlanok esetében
tulajdoni joggal rendelkező természetes személyekre (a továbbiakban: magánszemélyek) terjed ki.
(3) E rendelet célja, hogy a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Balassagyarmat
belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt területen
megvalósuló járdaépítések, járdafelújítások során felmerülő anyagköltség egy részét az önkormányzat
viselje.
Fogalom meghatározás
2.§
E rendelet alkalmazásában
a. járda: a közútnak, a közterületnek a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól
szintkülönbséggel, szegéllyel vagy más módon elválasztott része, amely szilárd burkolattal
rendelkezik.
b. Lakossági járdaépítés: új járdaépítéseknél kizárólag az egybefüggő járda megépítése az
ingatlan előtti közterületen, telekhatártól telekhatárig terjedően.
c. Lakossági járdafelújítás: az ingatlan előtti közterületen már meglévő járda (gyalogút)
felújítására, korszerűsítésére irányuló építési munka telekhatártól telekhatárig terjedően.
A támogatás általános feltételei
3.§
(1) Lakossági járdaépítés csak az önkormányzat e célokra elkülönített költségvetési forrásainak
függvényében, integrált városfejlesztési stratégiájával, a hatályos rendezési, szabályozási tervekkel és
vonatkozó döntéseivel összhangban szervezhető.
(2) A Képviselő-testület pénzügyi lehetőségeinek függvényében az önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendeletében dönt a lakossági járdaépítési beruházás pénzügyi támogatásáról.
(3) Lakossági járdaépítéshez támogatás építőanyag formájában annak a kérelmezőnek adható, aki
vállalja a járdaépítés, illetve járda felújítás megvalósítását.
1(4)

A támogatás mértéke bruttó 4.000 Ft/négyzetméter, de maximum kérelmenként 80.000.- Ft. A
támogatás a kérelmező által megjelölt balassagyarmati építőanyag-forgalmazónál az önkormányzat
nevére szóló anyagköltség számla megfizetésével történik.
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Módosította a 22/2020.(VII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július hó 27. napjától.
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A járdaépítés és járda felújítás műszaki feltételei
4.§
(1) A kiépítendő pályaszerkezet:
-a Műszaki osztállyal egyeztetetten, legalább 8 cm vastagságú betonjárda (tükörkiemeléssel, 8 cm
kavicságyazattal, szegéllyel/zsaluzattal) C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
saját levében simítva
A támogatási kérelmek elbírálása
5. §
(1) Lakossági járdaépítés iránti támogatási kérelem (a továbbiakban: kérelem) tartalmazza:
a) a kérelmező nevét, címét, telefonszámát
b) a járdaépítéssel érintet ingatlan címét és helyrajzi számát;
c) a kérelmező nyilatkozatát az ingatlan tulajdonviszonyairól;
d) az építendő járda hosszát és szélességét;
e) kapubehajtók számát, szélességét;
f) szegélykő igénylése esetén annak szükséges hosszát;
g) egyéb építőanyag igénylése esetén annak fajtáját, mennyiségét.
(2) A kérelem benyújtását követően a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal illetékes
osztálya (a továbbiakban: Műszaki Osztály) ellenőrzi, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan előtt járda
nincs vagy rossz állapotú.
(3) A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet benyújtani. A kérelem elbírásáról a
Városüzemeltetési bizottság rendes ülésein havonta dönt, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A
kérelmek közül előnyben kell részesíteni azokat, melyek új járdák építésére vonatkoznak.
(4) A támogatás feltételeként a kérelmezőnek nyilatkozatban vállalnia kell, hogy
a. a járdát a támogatás évében legkésőbb október 31-ig, az önkormányzat által biztosított
építőanyag felhasználásával, a 4. § szerinti műszaki feltételek szerint megépíti, ellenkező
esetben az önkormányzat által megfizetett építőanyag értéke kétszeresének megfelelő
összeget köteles visszafizetni november 30. napjáig az önkormányzatnak,
b. a járda megépítésről az önkormányzatot tájékoztatja az elkészülés időpontját követő 8 napon
belül annak érdekében, hogy a megépített járdát és annak minőségét a Műszaki Osztály
ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy az elkészített járda mennyiségben
vagy minőségben nem felel meg az e rendeletben megjelölt feltételeknek, a kérelmező köteles
önkormányzat által megfizetett építőanyag értéke kétszeresének megfelelő összeget köteles
visszafizetni november 30. napjáig az önkormányzatnak
c. megszünteti az ereszcsatorna közterületre történő kivezetését, vagy pedig azt a járdaépítés
során a járdaszint alatt bevezetik az árokba. Ha nincs árok, az OTÉK-nak, illetve a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kell biztosítani a csapadékvíz elvezetését.
d. a megépített járdaszakaszt minőségének biztosítása mellett a megépítést követően
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.
(5) A kivitelezésre vonatkozó egyéb előírásokat a támogatottnak vállalnia kell, így különösen:
a) az elkészült járda és környezete csapadékvíz-elvezetéséről gondoskodni kell.
b) olyan utcában, ahol járdaépítésre a jelen szabályozást követően első alkalommal kerül sor, az
építendő járda szélessége minimum 1,5 méter.
c) azon utcákban, ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott – az egységes utcakép miatt –
azonos szélességben építendő a hiányzó járda is.
d) a járdában lépcső nem helyezhető el.
(6) Nem kaphat lakossági járdaépítésre támogatást, aki
a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 2 évben lakossági járdaépítésre
támogatást kapott,
b) lakossági járdaépítésre előző években kapott építőanyagot nem használta fel vagy nem a megadott
műszaki feltételek szerint építette meg a járdát.
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(7) A kérelem támogatása az önkormányzat és a kérelmező között kötendő támogatási szerződés
alapján történik.

Záró rendelkezések
6.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
2(2)

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő –testületének Városüzemeltetési Bizottsága
által 2015. évben megítélt támogatások vonatkozásában a járdaépítés kivitelezési munkáinak
befejezési határideje 2016. április 30.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2015. május hó 05.napján.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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Beiktatta a 36/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. december 1. napjától.

