
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2018. (VIII.31.) 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) 7. § (5) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A nyertes útépítési közösség írásbeli értesítés alapján köteles az 5. § (1) bekezdése szerinti 

útépítési érdekeltségi hozzájárulásokat az értesítésben megjelölt határidőig és az abban leírt 

számlájára befizetni, vagy igazolni, hogy a tagjait alkotó érdekeltek rendelkeznek az útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás mértékének megfelelő fedezetet biztosító, pénzintézettel megkötött 

szerződéssel, ami alapján az önkormányzat a beruházás megkezdése előtt forráshoz jut. A 

kivitelezési munkálatok megkezdésére az együttműködési megállapodás aláírását követően 

kerülhet sor.” 

2. § 

(1) A Rendelet 2. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Az Útépítési Közösség tudomásul veszi, hogy az együttműködési megállapodás 

érvényességének feltétele, hogy: 

-az érintett ingatlanok legalább 2/3-ának tulajdonosai az útépítésben való érdekeltségüket az 

Útépítési Közösségi megállapodás aláírásával igazolták, és 

-az Útépítési Közösség a tagok által vállalt útfejlesztési hozzájárulás legalább 50 %-át ........... 

év ................ hó ................. napjáig az OTP Bank 11732064-15338806-......................... 

(elkülönített) számú bankszámlára történő befizetéssel az Önkormányzat részére teljesíti. E 

rendelkezés értelmében teljesítésnek kell tekinteni az Önkormányzattal az útfejlesztési 

hozzájárulás megfizetésére vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötését is.” 

 

 

(2) A Rendelet 2. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. A kivitelezést az Önkormányzat abban az esetben kezdheti meg, amennyiben az útépítési 

közösség az általa vállalt hozzájárulást legalább 50 %-ban teljesítette. E rendelkezés 

értelmében teljesítésnek kell tekinteni az Önkormányzattal az útfejlesztési hozzájárulás 

megfizetésére vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötését is.” 

  



 

3.§ 

(1) A Rendelet a következő 10. §-szal egészül ki: 

„10. §. E rendeletnek az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2018. (VIII.31.) rendelettel 

megállapított 7. § (5) bekezdését, a 2. számú melléklet 4. pontját, valamint a 2. számú 

melléklet 5. pontját az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2018. (VIII.31.) rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2018. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

  /: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. augusztus 31. 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 

 


