
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2018. (V.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) 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 

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. május 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. május 31. 17:00 órakor 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 

 


