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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2022. (II.25.) 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 bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„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:” 

 

2. § 

 

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

önkormányzati rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(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 legfeljebb két kiskorú vagy tartásra köteles gyermeket nevel és az 

egy főre jutó havi bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbér mindenkor hatályos – 

kedvezmények nélküli – bruttó összegének 100%-át vagy 

ab) a kérelmező háztartásában legalább három vagy több kiskorú vagy tartásra köteles 

gyermeket nevel és az egy főre jutó havi bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 

mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli – bruttó összegének 90 %-át 

ac) a kérelmező háztartásában több keresőképes nagykorú személy él és az egy főre jutó havi 

bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbér mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli 

– bruttó összegének 120 %-át 

ad) a kérelmező háztartásában egyedül él és a havi bruttó jövedelem nem haladja meg a 

minimálbér mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli – bruttó összegének 150 %-át úgy 

legfeljebb 24 havi kamatmentes részletben, 

b) részletfizetési megállapodást köthet az úttársulási közösségben részt venni kívánó tulajdonosok 

kérelme alapján, amennyiben: 

ba) a kérelmező háztartásában legalább egy kiskorú vagy tartásra köteles személy él és az egy 

főre jutó havi bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbér mindenkor hatályos – 

kedvezmények nélküli – bruttó összegének 120%-át, 

bb) a kérelmező háztartásában több keresőképes nagykorú személy él és az egy főre jutó havi 

bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbér mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli 

– bruttó összegének 130%-át, 
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bc) a kérelmező háztartásában egyedül él és a havi bruttó jövedelem nem haladja meg a 

minimálbér mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli – bruttó összegének 200%-át, 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. 

(6) Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes 

megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátralék útépítésben érdekelt kötelezett részére az 

átruházással egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.” 

 

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

önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) A hozzájárulás előírásával, a kedvezmények biztosításával kapcsolatos eljárásra az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 

 

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

önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) A teljesítés elmulasztása esetén a tartozás helyi adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

és a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására az önkormányzati adóhatóság jogosult.” 

 

3. § 

 

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

rendelet 8. alcíme a következő 11. §-sal egészül ki: 

 

„11. § 

E rendeletnek az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (II.25.) rendelettel megállapított 8. § (5), (8) és (9) 

bekezdéseit, az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (II.25.) rendelet hatálybalépésekor folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2022. február 24. 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2022. február 25. 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 


