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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2018. május 31-i ülésére 

 

 

Tárgy: Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

       Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 

  

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

  

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

               jegyző 

 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k  

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. május 23. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének    ÚJ VÁLTOZATBAN! 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. május 31-i ülésére 

 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. májusában megalkotta, majd több alkalommal módosította az 

útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló rendeletét (továbbiakban: 

R.) A korábbi módosításokra rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján került 

sor. Jelen előterjesztés is részben ezen okból kerül a Képviselő-testület elé, valamint a 

külterületi útépítések igénye miatt a külterületi utak építésének, felújításának rendjét is 

szabályozni szükséges. 

A külterület utak esetében az eltérő telekszerkezet miatt a jelenleg belterületre alkalmazott 

rendszer nem alkalmazható, ezért szükséges rögzíteni, hogy a R. belterültre alkalmazott, az 

érintett ingatlanok számát meghatározó rendelkezése a külterület utak esetében nem 

alkalmazható. Ezzel együtt úgy rendelkezést kell bevezetni, mely a külterületi utak esetében 

nem vizsgálja azt, hogy hány érintett ingatlan van, illetve hányan vesznek részt a társulásban, 

pusztán ahhoz köti az úttársulás és az Önkormányzat között megkötendő megállapodást 

létrejöttét, hogy a társulás megfizeti a beruházási összeg legalább 50%-át.  

Szükséges rendelkezni továbbá azon esetekről, ahol a megállapodás létrejött, egyes érintettek 

befizették a hozzájárulásukat, azonban ezt – kötelezettségvállalása ellenére – nem tette meg 

mindenki. Jelenleg nincs rendelkezés arról, hogy az Önkormányzat meddig vár a befizetések 

megtörténtére, így előfordulhat, hogy éveken keresztül húzódhat egy-egy beruházás 

megkezdése. Ennek megoldására javaslom, hogy vezessünk be időkorlátot, mely 

eredménytele eltelte után az úttársulás a R. erejénél fogva megszűnik, a Képviselő-testület 

vonatkozó határozata hatályon kívül helyeződik. Ezzel együtt az addig befizetett 

hozzájárulásokat a befizetőknek visszafizeti az Önkormányzat. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet módosításával tegye hatékonyabbá a 

rendszer működését. 

 

Kiskunhalas, 2018. május 28. 

 

 

        Fülöp Róbert s.k.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (...) önkormányzati rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

 (jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

 

Társadalmi hatás: a rendelet módosítás a lakosság körében jelentően érzékelhető.  

 

 

Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 

 

 

Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 

 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: környezeti és egészségügyi hatása a 

szabályozásnak nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei nem 

nőnek jelentősen. 

 

 

A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
A rendelet kiterjesztése a külterületi utakra.  

 

Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. május 24. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (…) önkormányzati rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 4. § (5) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Az útfejlesztésben érdekelt ingatlanok számát a (3) és (4) bekezdésekben meghatározott 

módon, az útépítéssel érintett teljes területre kell megállapítani, függetlenül attól, hogy az 

érintett ingatlan tulajdonosa rész vesz e a társulás megalakításában. E rendelkezés nem 

alkalmazható a 8/A. §-ba foglalt külterületi utakra.” 

2. § 

(1) A Rendelet 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„Amennyiben az értesítésben megjelölt határidőn belül nem történik meg az érdekeltségi 

hozzájárulás legalább 50 %-ának a megfizetése, úgy az útépítési közösséget a határidő 

eredménytelen elteltét követő napon megszűntnek kell tekinteni, amely esetben az 

útépítési közösség létrejöttének befogadásáról szóló Képviselő-testületi határozat hatályát 

veszti. Az így megszűnt útépítési közösség egyes tagjai által korábban, ám határidőben 

megfizetett összeget az Önkormányzat 30 napon belül visszautalja az azt megfizető 

részére.” 

(2) A Rendelet 8.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, azonban a polgármester 

a) részletfizetést engedélyezhet az úttársulásban részt venni nem kívánó tulajdonosok 

kérelme alapján, amennyiben: 

aa) a kérelmező háztartásában két kiskorú vagy tartásra köteles gyermeket nevel és az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum mindenkor 

hatályos – kedvezmények nélküli - nettó összegének 80%-át vagy  

ab) a kérelmező háztartásában három vagy több kiskorú vagy tartásra köteles 

gyermeket nevel és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a garantált 
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bérminimum mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli - nettó összegének 

65%-át  

            úgy legfeljebb 24 havi kamatmentes részletben, 

b) részletfizetési megállapodást köthet az úttársulási közösségben részt venni kívánó 

tulajdonosok kérelme alapján, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum mindenkor hatályos – 

kedvezmények nélküli - nettó összegét, úgy legfeljebb 60 havi kamatmentes 

részletben. 

c) legfeljebb 12 hónapra halasztást engedélyezhet  

írásbeli kérelemre, melyet az a) és a c) pont szerinti esetben a határozat kézhezvételét követő 

15 napon belül, míg a b) pont szerinti esetben az úttársulási megállapodás aláírását 

megelőzően  lehet benyújtani.” 

(3) A Rendelet a következő 7/A. címmel és 8/A. §-al egészül ki: 

„7/A. Az útfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése külterületi utak 

esetében. 

8/A.§ Amennyiben a külterületi úton megépítendő útszakasz legalább 50 %-át bármelyik 

érintett ingatlan tulajdonosa megfizeti, úgy az Önkormányzat a Képviselő-testület 

jóváhagyásával, és a beruházás költségeinek a költségvetésben történő biztosításával 

megvalósíthatja a beruházást az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését követő 1 éven 

belül.” 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

Kiskunhalas, 2018. június „……” 

 

Fülöp Róbert       Komlósné dr. Fekete Anikó 

polgármester                        jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2018. június „…” 

 

             

Komlósné dr. Fekete Anikó 

                 jegyző 


