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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2022. (IX.29.) 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. § (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet 1.1.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális 
Bizottsága, valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró 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 7. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Társasházak, lakásszövetkezetek esetében az útépítési együttműködési megállapodást a 
Társasházzal, lakásszövetkezettel (képviseli: közös képviselő) kell kötni a Társasház által 
bemutatott jóváhagyó közgyűlési határozat alapján, az érdekeltek számát a fizetendő 
hozzájárulás egységéhez kell igazítani. A fizetendő hozzájárulás egysége társasház és 
lakásszövetkezet esetén a társasházi és a szövetkezeti házi az ingatlan-nyilvántartásban külön 
albetétként nyilvántartott lakás. A társasházi, szövetkezeti házi külön lapon önálló ingatlanként 
nyilvántartott garázs után nem kell ismételten megfizetni az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, 
ha annak tulajdonosa a társasházi, szövetkezeti külön lapon nyilvántartott lakás tulajdona után 
már megfizette azt. 

(5b) A Társasház, lakásszövetkezeti ház esetében az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése alól felmentés nem adható, azonban a polgármester 24 havi kamatmentes 
részletfizetést engedélyezhet az útépítési közösségben részt venni kívánó Társasház, 
lakásszövetkezet kérelmére, úgy, hogy a munkálatok elkezdéséhez a befizetéseknek el kell érniük 
a megállapított teljes hozzájárulás 25%-át.” 

2. § 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015.(V.29.) 
önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (10)–(13) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Amennyiben a társulásos úton készülő útfejlesztés megvalósítása céljából az érintett 
ingatlanok legalább 2/3-ának tulajdonosai és tetszőleges számú érdekeltségi egység tulajdonos 
útépítési közösséget hoztak létre és ebben a közösségben Társasházak, lakásszövetkezetek 
közgyűlési határozatuk alapján nem vesznek részt, ezáltal a beruházáshoz anyagilag nem 
járultak hozzá, az 5. § (1a) és (1b) bekezdése és 7. § (5a) és (5b) bekezdései szerinti útfejlesztési 
hozzájárulást kötelesek megfizetni az Önkormányzatnak. 

(11) Társasházak, lakásszövetkezetek esetében az útfejlesztési hozzájárulás kivetéséről a 
megvalósult beruházás átadás-átvételét követően – a jogszabályi feltételek fennállása esetén –
a polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseinek megfelelően, átruházott hatáskörben határozattal dönt, 
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úgy, hogy határozatában a Társasházat, lakásszövetkezetet egységesen, mint kvázi jogi személyt 
kötelezi. 

(12) A Társasházaknak, lakásszövetkezeteknek a hozzájárulást a 8. § (11) bekezdés szerinti 
határozat véglegessé válását követő 30 napon belül egy összegben kell az önkormányzat felé 
megfizetniük. 

(13) Társasházak, lakásszövetkezetek esetében a hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem 
adható, azonban a polgármester 12 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet az útépítési 
közösségben részt venni nem kívánó Társasház, lakásszövetkezet kérelmére.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2022.szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 
 polgármester jegyző   
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2022. szeptember 29. 
 
 
 
         Kollárné dr. Lengyel Linda 
             jegyző 
 


