
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2017. (X.27.) 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. § 

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 7. § (3) bekezdés c) pontja az alábbi alponttal 

egészül ki: 

„ca) az útfejlesztési hozzájárulást egy összegben megfizetni vállalók aránya” 

(2) A Rendelet 7. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A (3) bekezdés ca) alpontja szerinti esetben előnyben részesülnek azok az útépítési 

közösségek, ahol az egy összegű megfizetést az útépítési közösség magasabb arányban vállalja.” 

2. § 

(1) 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 71.250,- Ft/fő vagy  

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

és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 57.000,- Ft/fő 

            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 85.500,- Ft/fő, 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.” 

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Az (5) bekezdés részletfizetési rendelkezései a tervek elkészítésére vonatkozó úttársulás 

esetén nem alkalmazhatóak.” 

3. § 

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

„A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy pályázatuk kedvező elbírálása esetén az előző 

pontban meghatározott útfejlesztési hozzájárulást egy összegben 



20…………………………………………….napjáig Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 

átutalással megfizetik azzal, hogy amely tagok részletfizetési megállapodást kötöttek, úgy azt egy 

összegű befizetésként kell figyelembe venni.” 

4. § 

(1) A Rendelet 2. számú melléklet 4. pont 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 

- a tagok által vállalt útfejlesztési hozzájárulást ……….. év ……………. hó …………….. 

napjáig az OTP Bank 11732064-15338806-……………………. (elkülönített) számú 

bankszámlára történő befizetéssel az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, vagy az 

Önkormányzattal az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési megállapodást 

kötött.” 

 

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

 

„5.) Az Építési Közösség tudomásul veszi, hogy a közút építési- kivitelezési munkálatai 

mindaddig nem kezdődnek meg, míg az Útépítési Közösség tagjai, az általuk vállalt 

hozzájárulások 100 %-át az Önkormányzat elkülönített bankszámlájára be nem fizetik, vagy az 

Önkormányzattal az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési megállapodást nem 

kötöttek.” 

 

 

Záró rendelkezések 

5. § 

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

veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. számú melléklet 9. pontja. 

 

Kiskunhalas, 2017. október 26. 

 

 

 

 

 

 

  /: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, 2017. október 27. 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 


