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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. tv. 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a lakossági kezdeményezésre, lakossági hozzájárulással
megvalósuló közút építésre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a lakossági kezdeményezéssel érintett közút
használatában érdekelt természetes és jogi személyekre.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) Utcaközösség: a helyi közút építésében érdekelt természetes és jogi személyek,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok önszerveződés
útján létrejövő közössége;
b) Az utcaközösségben részt nem vevő érdekelt: aki az utcaközösségben nem vesz részt
és az út használatában úgy érdekelt, hogy olyan önálló, helyrajzi számmal ellátott
beépített vagy beépítetlen ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője, vagy egyéb jogcím
szerinti használója, amely csak a kiépítendő útról közelíthető meg.
c) Az utcaközösségben részt nem vevő sarki telkes érdekelt a telek házszáma szerint
érdekelt.
d) Utcaközösségi képviselő: az útépítési kezdeményezéssel érintett utcában
ingatlantulajdonnal vagy ingatlanhasználati joggal rendelkező utcaközösség tagjainak
meghatalmazásával rendelkező személy(ek);
e) Kezdeményezés: az utcaközösség önkormányzati forrás igénybevétele érdekében
benyújtott formális kérelme.
f) Helyi közút építése: földút, valamint útalappal ellátott út szilárd burkolattal történő
ellátása, továbbá földút útalappal történő ellátása
g) Szilárd burkolat: aszfalt; beton; bitumen; szórt itatásos bitumen emulzió.
h) Telekhatár: a fejlesztéssel érintett ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti határa;
i) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából a közút használatában érdekeltek: a
közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési,
kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel
rendelkező magánszemélyek és jogi személyek:
j) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás: a lakossági támogatással önkormányzati
beruházásként megépülő utak kivitelezésében az utcaközösség és a kötelezettek által
befizetni vállalt beruházási költség egy főre eső része.
k) család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége,
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l) jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott fogalom, ide nem értve a jövedelemnek nem minősülő
bevételeket,
3. A lakossági kezdeményezés általános feltételei
3.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén lakossági kezdeményezés alapján, lakossági
hozzájárulással történő közút építés az önkormányzat pénzügyi és fejlesztési terveivel
összhangban e rendeletben megállapított szabályok alapján szervezhető.
(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló közút építések önkormányzati
kötelezettségvállalásának pénzügyi előirányzatát a képviselőtestület által jóváhagyott éves
költségvetés tartalmazza.
(3) A lakossági kezdeményezés alapján építendő közutak köréről a képviselő-testület dönt az
éves költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet és tervek valamint a beérkező
kérelmek számának és költségigényének, valamint a lakosság által felajánlott hozzájárulás
összegének figyelembe vételével.
4.§ (1) A közút építésében érdekelt utcaközösség az önkormányzattal a megválasztott egy
vagy több utcaközösségi képviselő útján tartja a kapcsolatot.
(2)Az útépítésre irányuló lakossági igénybejelentés(eke)t az utcaközösségi képviselő nyújtja
be a polgármesterhez.
(3) Az igényeket e rendelet 1. számú mellékletét képező űrlapon kell benyújtani, melynek az
alábbi adatokat és nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
a) az utcaközösség tagjainak a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatait, melyből az
utcaközösségi képviselő(k) képviseleti jogosultsága megállapítható;
b) a fejlesztési terület utcanevek szerinti meghatározását, továbbá az útépítés főbb
műszaki paramétereit, valamint az érdekeltek kötelezettségvállalásának összegét;
c) az építéssel érintett, utcaközösség névsorát, házszám és helyrajzi szám megjelölésével
e rendelet 3. számú melléklete szerint;
d) az építéssel érintett fejlesztési terület utcaközösség tagjainak írásbeli
szándéknyilatkozatát –az út megépítésének kezdeményezésére vonatkozóan, e rendelet
2. számú melléklete szerint;
e) az utcaközösség tagjának elfogadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
megvalósítandó közút térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül – az azzal
kapcsolatos további tulajdonosi jogok az önkormányzat kizárólagos hatáskörébe
tartoznak;
(4) A lakossági kezdeményezésre és lakossági támogatással megvalósuló közút építésekre
irányuló kezdeményezésnek minősül az 4.§. (3) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelő igénybejelentés.
4. A lakossági kezdeményezés elbírálása
5.§ (1) A kezdeményezések elbírálásának szempontjai az alábbiak:
a) a lakossági szervezettség (részvételi) aránya,
b) a tárgy évben rendelkezésre álló pénzügyi keret
c) a beruházás kalkulált összköltsége
d) a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási
rendezettsége,
e) a létesítendő fejlesztés műszaki és egyéb lakosságot érintő okból fakadó
szükségessége, településfejlesztési, településrendezési szempontok,
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f) a meglévő közműhálózatra történt rácsatlakozás aránya
(2) Nem támogatható az a kezdeményezés, azon út esetében a szervezettség nem éri el az
összes érdekelt kétharmadát.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti beruházási költségen az alábbiakat kell érteni:
a) az útépítéshez szükséges területek tulajdonjoga megszerzésének költsége,
b) a tervezési, engedélyezési költségek, illetékek,
c) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út,
járda vagy más közterület hatósági engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban
előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségét,
d) a közmű-felülvizsgálatok, geodéziai bemérés költsége,
e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,
f) a b-e) pontokban foglalt munkákat terhelő általános forgalmi adó.
(4) A képviselőtestület döntéséről az utcaközösség képviselőjét írásban értesíteni kell.
(5) A kezdeményezett közút építésének megvalósítása esetén az utcaközösség egyes tagjaival
az önkormányzat megállapodást köt.
(6) A megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.
(7) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulások fogadására elkülönített számlát kell alkalmazni a
számláját vezető pénzintézetnél. Az egyes utcaközösségek befizetéseit külön-külön kell
kezelni és azok nem vonhatóak össze.
5. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás
6.§ (1) A polgármester az önkormányzat nevében – ha az útépítési együttműködésben az
érdekeltek több mint a kétharmada részt vesz – az útépítési együttműködésben részt nem
vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, a (2) bekezdésben
meghatározott mértékű útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi
(2) a) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás egy ingatlanra jutó összege azon utcák
vonatkozásában, ahol szilárd burkolatú út épül, útalapos utak mentén fekvő
ingatlanok esetén 30.000 forint, földutak mentén fekvő ingatlan esetén 75.000 forint.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás egy ingatlanra jutó összege azon utcák
vonatkozásában, ahol útalap épül 45.000 forint,
b) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét 20 hónap alatt, havi egyenlő részletekben
kell az önkormányzat részére megfizetni, de egy összegben is teljesíthető.
(3) Társasházak esetén az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét társasházanként kell
megfizetni. A társasházi lakások tulajdonosai a hozzájárulás összegét egyenlő arányban
kötelesek megfizetni. Amennyiben egy társasház több - külön helyrajzi számon nyilvántartott
- telken fekszik, úgy a társasházat terhelő útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege a 6.§ (2)
bekezdésben meghatározott összeg és a telkek számának szorzata.
(4) A kötelezés esetében az önkormányzat és a kötelezett között a Polgári Törvénykönyv 6:2
§ (3) bekezdése alapján kötelem szerződés nélkül a kötelező határozat alapján létrejön a
határozatban rögzített feltételekkel.
(5) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.
(6) Nem kell útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizetnie annak aki két utcát érintő sarki telek
szerint érdekelt ha korábban az egyik – használatában érdekelt - út megépítésére útépítési
érdekeltségi hozzájárulást fizet vagy fizetett, valamint később fizetni szándékozik.
(7) Az utcaközösségben részt nem vevő sarki telkes érdekeltnek a telek házszámozása szerint
kell az útépítési érdekeltségi hozzájárulást megfizetnie.
(8) Az önkormányzat a beruházás megvalósításához esetlegesen igénybe vehető lakossági elő
takarékossági program szervezésével és bonyolításával megbízhat e tárgykörben bonyolító
szervezetet.
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(9) A részletfizetés határideje kérelemre 12 hónappal meghosszabbítható, ha a fizetésre
kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét nem éri el. A kérelemhez a családtagok jövedelmének igazolására
harminc napnál nem régebbi a jövedelem típusának megfelelő igazolásokat vagy azok
egyszerű másolatát kell becsatolni. A határidő meghosszabbítása iránti kérelmeket a
polgármester bírálja el.
(10) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén a polgármester
kezdeményezi az összeg behajtását.
(11) Az önkormányzat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegéből az utcaközösség
részére nem térít vissza, azt teljes egészében az útépítés megvalósítására fordítja.
7.§ Az önkormányzat a megvalósítás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart az utcaközösségi
képviselő(i)vel. A beruházás befejezését, üzembe helyezését követően 30 napon belül az
önkormányzat az utcaközösségi képviselővel közösen elszámol az utcaközösséggel és
gondoskodik az iratok megőrzéséről.
6. Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9.§ E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított útépítésekre kell alkalmazni.
10.§ Hatályát veszti az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek
együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 4/2005.(II.16.)
ÖR. számú rendelet.

Tiszaföldvár, 2014. október 1.

Hegedűs István
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
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Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2014. október 2-án került sor a Tiszaföldvári Városi
Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2014. október 2.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
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1. számú melléklet
IGÉNYBEJELENTŐ ŰRLAP
A LAKOSSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSSEL ÉS HOZZÁJÁRULÁSSAL
MEGVALÓSÍTANDÓ ÚTÉPÍTÉSHEZ

A kezdeményezéssel érintett út megnevezése: ___________________________________
Az érintettek száma:________________________________________________________
Az utcaközösségben résztvevők száma: ________________________________________
Az érintettek részvételi aránya: _______________________________________________
Az utcaközösség képviselő(i)/je (név lakcím, telefonszám, saját kezű aláírása):_________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Az érintett ingatlanok száma:__________________________________________________
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege lakosonként és összesen:________________
Az út hossza: ______________________________________________________________
Az út útalappal ellátott / útalap nélküli*
Az út közműveinek felsorolása: ________________________________________________
Egyéb megjegyzések: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tiszaföldvár, 20____________________________

_________________________________
az utcaközösség képviselőjének aláírása

*

a megfelelő rész aláhúzandó
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2. számú melléklet
Nyilatkozat

Alulírott ___________________________________________(név) __________________
_________________________________________________________ (születési hely, idő)
___________________________________________________________________(lakcím)
__________________________________(helyrajzi szám) szám alatti lakos kijelentem, hogy
___________________________________________________________________utcában
megvalósuló útépítés kezdeményezésére létrehozott utcaközösségben rész kívánok venni, a
megvalósítás rám eső költségét vállalom.
Tudomásul veszem, hogy a beruházás műszaki átadását követően a megépült út
térítésmentesen Tiszaföldvár Város Önkormányzata tulajdonába kerül.
Hozzájárulok személyes adataim útépítéssel kapcsolatos eljárások lebonyolításában való
kezeléséhez.

Tiszaföldvár, 200_____________________________

_________________________________
aláírás
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3. számú melléklet
NÉVJEGYZÉK
A lakossági kezdeményezéssel és hozzájárulással kezdeményezett útépítéshez
Az utca megnevezése:_________________________________________________________
Az utcaközösségi képviselő:____________________________________________________

sorszám

érintett utcaközösségi tag neve

házszám
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott _____________________________________________________________utcában
A lakossági kezdeményezéssel és hozzájárulással megvalósuló útépítés adminisztrációs
feladatainak ellátása céljából meghatalmazom
___________________________(név) ____________________________(cím)
___________________________(név) ____________________________(cím)
___________________________(név) ____________________________(cím)
szám alatti lakost, hogy az utcaközösség képviselőjeként harmadik személlyel, valamint
hatósággal szemben képviseletemben eljárjon.
név

cím
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Általános indokolás
A lakossági kezdeményezésre és hozzájárulással megvalósuló útfejlesztésre vonatkozóan
helyi önkormányzati rendeletet szükséges alkotni.
A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 31.§ alapján:
„a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket
szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az
együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk
határozzák meg.
A helyi önkormányzat - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint
kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt
természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által
vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig - a rendeletében meghatározott módon - útépítési
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.”
A kétharmados részvételi arányt elérő utak esetében e rendelet alapján lehet az
utcaközösségben részt nem vevő érdekelteket az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésére kötelezni.
A rendelet tartalmazza azokat a részletes szabályokat, amelyek a kezdeményezésre és annak
benyújtását követően követendő eljárásra vonatkoznak.
Részletes indokolás
Az 1.§-hoz
Az 1.§ tartalmazza a rendelet tárgyi és személyi hatályát, mely szerint a rendelet hatálya
kiterjed a lakossági kezdeményezésre, lakossági hozzájárulással megvalósuló közút építésre.
A rendelet hatálya kiterjed továbbá a lakossági kezdeményezéssel érintett közút használatában
érdekelt természetes és jogi személyekre.
A 2.§-hoz
A 2.§ értelmező rendelkezéseket tartalmaz, amely a rendelet alkalmazását segíti elő fogalommeghatározásokkal. Az útépítésben érdekeltek körének, valamint az utcaközösség fogalmának
és az utcaközösségben részt nem vevő érdekeltek elhatárolásán van a rendelet alkalmazása
szempontjából a hangsúly.
Az utcaközösség tagja az az út használatában érdekelt lakos, aki önként vállalja az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás megfizetését és ezáltal csatlakozik az út megépítését kezdeményező
utcaközösséghez. Aki az utcaközösségben nem vesz részt, de az adott út használatában
érdekelt, kötelezhető az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, amennyiben az utca
lakosainak legalább kétharmada az utcaközösség tagja.
A 3-4.§-hoz
A 3-4.§ a lakossági
kezdeményezés általános feltételeit tartalmazza. A lakossági
hozzájárulással épülő utak az önkormányzat fejlesztési terveivel összhangban valósulhatnak
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meg. A beruházáshoz szükséges fedezetet a képviselőtestület évente költségvetési
rendeletében határozza meg.
A lakossági kezdeményezés alapján építendő közutak köréről a képviselőtestület dönt az éves
költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet és tervek valamint a beérkező kérelmek
számának és költségigényének, valamint a lakosság által felajánlott hozzájárulás összegének
figyelembe vételével.
A közút építésében érdekelt utcaközösség az önkormányzattal a megválasztott egy vagy több
utcaközösségi képviselő útján tartják a kapcsolatot. Az útépítésre irányuló lakossági
igénybejelentéseket az utcaközösségi képviselő nyújtja be a polgármesterhez. Az igényeket a
rendelet 1. számú mellékletét képező űrlapon kell benyújtani.
Az 5.§-hoz
Az 5.§ tartalmazza a kezdeményezések elbírálásának szempontjait, melyek az alábbiak:
5.§ (1) A kezdeményezések elbírálásának szempontjai az alábbiak:
a) a lakossági szervezettség (részvételi) aránya,
b) a tárgy évben rendelkezésre álló pénzügyi keret
c) a beruházás kalkulált összköltsége
d) a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási
rendezettsége,
e) a létesítendő fejlesztés műszaki és egyéb lakosságot érintő okból fakadó
szükségessége, településfejlesztési, településrendezési szempontok,
f) a meglévő közműhálózatra történt rácsatlakozás aránya
Ez a felsorolás taxatív, de nem képez az elbírálás során fontossági sorrendet.
Nem támogatható az a kezdeményezés, azon út esetében a szervezettség nem éri el az összes
érdekelt kétharmadát.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti beruházási költségen az alábbiakat kell érteni:
a) az útépítéshez szükséges területek tulajdonjoga megszerzésének költsége,
b) a tervezési, engedélyezési költségek, illetékek,
c) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út,
járda vagy más közterület hatósági engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban
előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségét,
d) a közmű-felülvizsgálatok, geodéziai bemérés költsége,
e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,
f) a b-e) pontokban foglalt munkákat terhelő általános forgalmi adó.
Ez a felsorolás taxatívnak tekintendő.
A képviselőtestület döntéséről az utcaközösség képviselőjét írásban értesíteni kell. A
kezdeményezett közút építésének megvalósítása esetén az utcaközösség egyes tagjaival az
önkormányzat megállapodást köt.
A megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá. Az útépítési
érdekeltségi hozzájárulások fogadására elkülönített számlát kell alkalmazni. Az egyes
utcaközösségek befizetéseit külön-külön kell kezelni és azok nem vonhatóak össze.
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A 6.§-hoz
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni, de egy
összegben is teljesíthető. indokolt esetben, szociális rászorultság esetén ez a futamidő 12
hónappal meghosszabbítható, melyről a polgármester dönt. A polgármester az önkormányzat
nevében – ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint a kétharmada részt vesz
– az útépítési együttműködésben részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt
természetes és jogi személyt útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi. Egy
ingatlanra jutó összege azon utcák vonatkozásában, ahol szilárd burkolatú út épül, útalapos
utak mentén fekvő ingatlanok esetén 30.000 forint, földutak mentén fekvő ingatlan esetén
75.000 forint. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás egy ingatlanra jutó összege azon utcák
vonatkozásában, ahol útalap épül 45.000 forint. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetése alól felmentés nem adható. Nem kell útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizetnie
annak aki két utcát érintő sarki telek szerint érdekelt ha korábban az egyik – használatában
érdekelt - út megépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizet vagy fizetett, valamint
később fizetni szándékozik.
A rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján a kötelezés esetében az önkormányzat és a kötelezett
között a Polgári Törvénykönyv 6:2 § (3) bekezdése alapján kötelem szerződés nélkül a
kötelező határozat alapján létrejön a határozatban rögzített feltételekkel. A Polgári
Törvénykönyv 6:2 §-a alapján kötelem jogszabályból, bírósági vagy hatósági határozatból
akkor keletkezik, ha a jogszabály, a bírósági vagy a hatósági határozat így rendelkezik, és a
kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást meghatározza. Ezekre a kötelmekre a kötelmek
közös és a szerződés általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Társasházak esetén az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét társasházanként kell
megfizetni. A társasházi lakások tulajdonosai a hozzájárulás összegét egyenlő arányban
kötelesek megfizetni. Amennyiben egy társasház több - külön helyrajzi számon nyilvántartott
- telken fekszik, úgy a társasházat terhelő útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege a
meghatározott összeg és a telkek számának szorzata.
Az utcaközösségben részt nem vevő sarki telkes érdekeltnek a telek házszámozása szerint kell
az útépítési érdekeltségi hozzájárulást megfizetnie. Az önkormányzat a beruházás
megvalósításához esetlegesen igénybe vehető lakossági elő takarékossági program
szervezésével és bonyolításával megbízhat e tárgykörben bonyolító szervezetet.
Az önkormányzat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegéből az utcaközösség részére
nem térít vissza, azt teljes egészében az útépítés megvalósítására fordítja.
A 7.§-hoz
Az önkormányzat a megvalósítás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart az utcaközösségi
képviselő(i)vel. A beruházás befejezését, üzembe helyezését követően 30 napon belül az
önkormányzat az utcaközösségi képviselővel közösen elszámol az utcaközösséggel és
gondoskodik az iratok megőrzéséről.
A 8-10.§-hoz
A 8-10.§ a záró rendelkezéseket tartalmazza, ahol az időbeli hatály, az átmeneti rendelkezés
és a korábban a szabályozási tárgyban hatályban lévő önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése kapott helyet.
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Előzetes hatásvizsgálat

I. Társadalmi, gazdasági költségvetési hatás
A helyi közutak létesítés esetén ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint
kétharmada részt vesz az önkormányzat a rendeletben meghatározott mértékű útépítési
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti az abban részt nem vevő, de a közút
használatában érdekelt természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi
hozzájárulás mértékéig. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege ingatlanonként
földút helyén létesülő szilárd burkolatú út esetén 75.000 forint, útalappal ellátott út szilárd
burkolattal történő ellátása esetén 30.000 forint, földút útalappal történő ellátása esetén
45.000 forint.
II. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletnek nincsenek közvetlen környezeti és egészségügyi következményei.
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rendelet az adminisztratív terhei az útépítési beruházás esetén útépítési érdekeltségi
hozzájárulás kivetésében nyilvánulnak meg. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 31.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek meghatározott feltételek
teljesülése esetén lehetősége van rendeletben útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
kötelezni lakosokat. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról meghozott döntés
nem képezheti mérlegelés tárgyát, mert azt az önkormányzati rendelet részletesen
szabályozza.
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotása nem kötelező, de a felhatalmazást adó törvényi rendelkezés
kihasználása költségmegosztást tesz lehetővé az önkormányzat és a lakosok között
útépítési beruházás esetén. Az önkormányzati rendeleti szabályozás a mérlegelési
lehetőséget kizárva egységes és kötelezően alkalmazandó szabályt teremt.
V. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi forrásokat, a
rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, egy köztisztviselő
részmunkaidejét veszi igénybe.
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Tiszaföldvár Város Polgármesterétől
Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 1-én tartandó
soron következő ülésére
az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről valamint az
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletről
Tisztelt Képviselőtestület!
A lakossági kezdeményezésre és hozzájárulással megvalósuló útfejlesztésre vonatkozóan
helyi önkormányzati rendeletet szükséges alkotni.
A lakossági kezdeményezés utcaközösségek szándéknyilatkozataiban ölt majd testet, ami
tartalmazza az adott utca lakójának egyéni nyilatkozatát.
A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 31.§ alapján:
„a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a helyi
önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd
burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési
együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg.
A helyi önkormányzat - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint
kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt
természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig - a
rendeletében meghatározott módon - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
kötelezheti.”
A kétharmados részvételi arányt elérő utak esetében az előterjesztés mellékletét képező
rendelettervezet alapján lehetne az utcaközösségben részt nem vevő érdekelteket az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.
A rendelet tartalmazza azokat a részletes szabályokat, amelyek a kezdeményezésre és annak
benyújtását követően követendő eljárásra vonatkoznak.
Fenti rendelkezések alapján a képviselő-testület 2005. évben megalkotta az önkormányzat és
a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 4/2005.(II. 16.) ÖR. számú rendeletet.
Az anyagi jogi rendelkezések nem változtak, de a jogtechnikai jogszabályok változása és az
Alaptörvény elfogadásával a korábbi Alkotmány hatályon kívül helyezésével indokolttá vált a
rendelet újraszabályozása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A szóbanforgó társadalmi viszonyok újraszabályozását tartalmazó rendelet tervezetét ezúton
mellékelem az előterjesztéshez. Kérem az előterjesztést vitassák meg és annak tárgyában
döntsenek.
Tiszaföldvár, 2014. szeptember 22.
/: Hegedűs István s.k.:/
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