
Kivonat 

Készült:  Fehérgyarmat  Város  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  2009.  június  25-én 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2009.(VI. 29.) Önk.
rendelete 

A közművesítés támogatásáról

Fehérgyarmat  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  egészséges  ivóvízhez  jutás 
elősegítése tárgyában a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 46/A § 
( 2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.

A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  településen  élő,  állandó  lakóhellyel  rendelkező  ingatlan 
tulajdonosokra, akik lakott ingatlanukra vezetékes ivóvizet kívánnak bevezetni.

A támogatás 
2. §.

(1) Támogatás nyújtható:
- vezetékes ivóvízhálózatra való csatlakozásra

(2) A támogatás mértéke: 
- a  bekötési  költségek  számlával  igazolt  részének  50  %-a 

mértékéig,  de  legfeljebb  100.000,-  Ft.  A  magánszemélyek 
közműfejlesztési  támogatásáról szóló 262/2004.(IX.23.)  Korm. 
rendelet alapján jogosultak részére a közműfejlesztési 
támogatás és  az önkormányzati  támogatás  mértéke együttesen 
sem haladhatja meg bekerülési költségek 50 %-át. 

(3) A támogatás formája: 
- vissza nem térítendő támogatás

(4) A támogatás során elszámolható költségek: 
- tervezési díj
- ivóvíz bekötővezeték létesítés kivitelezési költsége (Tisza-

Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. által)
- ivóvíz házi vezeték kialakítása a kerti csapig (legfeljebb 5,0 m 

távolságig)



3. §.

(1) Az igényjogosultság megnyílik:
- ha  az  ingatlan  a  közm ves  ivóvízellátásról  és  a  közm vesű ű  

szennyvízelvezetésr l szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerintő  
közm ves ivóvízzel nem ellátott.ű

- a víz bekötését igazoló számla(k) kiadása után

(2)  A támogatás  kifizetése  átutalással,  vagy  a  polgármesteri  hivatal  pénztárából  történő 
készpénz kifizetéssel történik a támogatott részére.

4. §.

(1) A támogatás iránti kérelmet az önkormányzathoz - az e célra rendszeresített, a juttatást 
kizáró feltételekre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot is tartalmazó 
- kérelmen kell benyújtani.

(2) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a visszatérítendő támogatást igénybe vevő 
ingatlan  tulajdonos  tudomásul  veszi:  ha  a  támogatást  a  kizáró  feltételekre  vonatkozó, 
megtévesztő  nyilatkozattal  vette  igénybe,  a  támogatást  30  napon  belül  a  Ptk.-ban 
meghatározott szabályok szerint a mindenkori banki kamattal együtt kell visszafizetni.

(3) A támogatás feltételeinek megfelelése setén:
a)   a  támogatás  odaítéléséről  a  Városfejlesztési,  Környezetvédelmi  és  Műszaki 
Bizottság dönt.
b) a döntést követően a támogatás folyósításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

5. §.

A  támogatási kérelmet a kiállított számla(k) kibocsátásától lehet benyújtani. 

Hatálybalépés
6. §.

E rendelet kihirdetésével lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés előtt 90 nappal megkezdett 
beruházások esetében is alkalmazandó.

/: dr. Tilki Attila s. k.:/    /: dr. Kovács Attila s. k.:/
                   polgármester        jegyző

A kivonat hiteles:
           Fehérgyarmat, 2009. június 25. 


