Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009./VII.6./sz. rendelete
az ívóvíziközmű hozzájárulásról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy az önkormányzat a ívóvíziközművek fejlesztési költségeihez történő
tulajdonosi hozzájárulás mértékét és annak rendjét szabályozza.
2. §.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területére.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a ívóvíziközművekre amelyek kiépítését Hollád
Község Önkormányzata saját elhatározásából, vagy az érdekeltek együttműködésével
valósítja, vagy valósította meg, illetve amelyek az érdekeltek beruházásában valósulnak,
vagy valósultak meg.
3. §.
Értelmező rendelkezések
(1) Víziközmű: ívóvóvíz törzshálózat, valamint az ivóvíz bekötővezeték.
(2) Érdekelt: az ívóvíziközmű hálózat mentén fekvő ingatlanok tulajdonosai.
4. §
Általános rendelkezések
(1) Az önkormányzat saját elhatározásából, vagy az érdekeltekkel együttműködésben
megvalósuló ívóvíziközmű költségeit az e rendeletben meghatározottak szerint részben a
közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira lehet hárítani.
(2) A nem önkormányzati beruházásban épült, de az önkormányzat tulajdonába átadott
víziközművekre történő csatlakozás esetén is víziközműfejlesztési hozzájárulást kell
fizetni.
(3) Magánszemély által megfizetett közműfejlesztési hozzájárulásból külön jogszabály
szerint visszatérítés igényelhető.

5. §
A víziközműfejlesztési hozzájárulás mértéke vízvezeték esetében
(1) A községi ívóvíz hálózatra való csatlakozásért az érdekeltek közműfejlesztési
hozzájárulást fizetnek az önkormányzat részére az 1. sz. melléklet szerint.
(2) A rákötési engedély csak a víziközműfejlesztési hozzájárulás befizetését követően adható
ki.
(3) Az üzemeltető az ingatlan közműhálózatra való csatlakoztatását csak a rákötési engedély
kiadása után végezheti el.
(4) Az ivóvízellátást szolgáló hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem
személyhez, hanem az ingatlanhoz, a lakáshoz vagy a lakrészhez kötődik.
(5) Utólagos közműcsatlakozás esetén a csatlakozás kiépítésének minden költsége az
érdekelt fogyasztót terheli.
6. §.
A közműfejlesztési hozzájárulás kivetésével kapcsolatos rendelkezések
(1) Ha az érdekelt az 5. § (1) bekezdés szerinti közműfejlesztési hozzájárulást pénzbeni
befizetéssel nem teljesíti, az érdekeltségi egységnek megfelelő összeg megfizetésére kell
kötelezni.
(2) A hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettséget az érintettekkel határozatban kell
közölni.
7. §.
Záró rendelkezések
(1) A közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyó összegeket a községi ívóvíziközmű
felújítására, fejlesztésére kell fordítani.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
10/2003./VIII.12./sz. rendelet hatályát veszti.
8.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
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