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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. március 29.-ei ülésére 
 
 
Tárgy:  Az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben alkotta meg az útépítési és 
közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
9/2007. (II.22.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület a 2011. szeptemberi ülésén 
ezen rendeletet felülvizsgálta, egészében hatályon kívül helyzete, és 42/2011. (IX.23.) számon 
új rendeletet alkotott „az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére önkormányzati 
részvállalással megvalósuló út, járda és csapadékvíz elvezetés építések szervezéséről és a 
finanszírozás rendjéről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról” címen. Ezen 
rendeletben újraszabályozásra kerültek a lakossági kezdeményezésre megvalósítandó út- és 
közműépítés szervezésének, finanszírozásának szabályai, valamint az önkormányzati 
részvállalás mértéke. A rendelet az építkezésekben részt venni kívánó lakosság számára 
Társulás létrehozási és pályázási kötelezettséget írt elő, emellett a lakosság részéről 90%-os 
hozzájárulást várt el. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a rendelet szerinti feltételekkel nem 
kivitelezhetőek az építkezések, hiszen nem érkezett pályázat ilyen típusú út- vagy járdaépítés 
önkormányzati támogatására vonatkozóan, melyre tekintettel a Képviselő-testület a  
2015. február 18. napján megtartott ülésén a mindennapi életben nem alkalmazott rendeletet 
hatályon kívül helyzete. 

Megállapítható ugyanakkor, hogy továbbra is igény mutatkozik a lakosság részéről arra, hogy 
az őket érintő útépítésekben hozzájárulást vállaljanak, ami nyilvánvalóan az Önkormányzat 
érdeke is, ennek megfelelően lakossági hozzájárulással valósult meg a tavalyi évben a Tulipán 
köz útfelújítása is. Látható viszont, hogy a korábbi feltételrendszer átalakításra szorul.  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1)-(2) bekezdései értelmében a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a helyi önkormányzat az 
alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére együttműködhetnek. Az 
együttműködés formáját a résztvevők maguk határozzák meg.  
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A helyi önkormányzat – ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint 
kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt 
természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a 
rendeletében meghatározott módon – útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére 
kötelezheti. 
 
A fentiekre tekintettel indokolt új, a korábbitól eltérő feltételrendszert megállapító rendeletet 
alkotni a lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések kérdésében, annak érdekében, 
hogy a lakosság motivált legyen az útépítések megvalósításában, és ténylegesen a 
lehetőségihez mérten hozzá tudjon járulni az útépítéssel kapcsolatos anyagi terhek 
viselésében. A fentiek alapján javasolt, hogy már az érintettek által vállalt, az útépítés 
tekintetében elenyésző mértéket jelentő 100 ezer forint/érintett összegű hozzájárulás esetén is 
mód legyen az együttműködésre.  
 
A rendelet-tervezet alapján kizárólag akkor van mód eljárni, amennyiben az érintettek 
minimum 2/-3-a legalább a fenti összegű hozzájárulást vállalja fizetni az útépítés 
vonatkozásában. A társasházzá nem nyilvánított, közös tulajdonban álló többlakásos 
ingatlanok esetében lakásonként szükséges a hozzájárulást megfizetni. Az erről szóló 
szándéknyilatkozatot az érintetteknek a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig kell az 
Önkormányzathoz eljuttatniuk, ellenkező esetben az útépítés a következő évi költségvetésben 
nem tervezhető. A rendelet-tervezet szerint a szükséges szándéknyilatkozatok rendelkezésre 
állása esetén is a Képviselő-testület joga marad eldönteni, hogy az útépítést tervezi-e a 
költségvetésben, illetve hogy több kezdeményezett útépítés közül melyiket valósítja meg. 
Vagyis a szándéknyilatkozatok megléte esetén sem keletkezne automatikus kötelezettsége az 
útépítésre, révén az útépítés megvalósíthatósága a költségvetési források rendelkezésre 
állásának függvénye. A rendelet lehetőséget adna arra is, hogy az útépítésben részt nem vevő, 
de a közút használatában érdekelt személyeket – a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás 
mértékéig – útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére lehessen kötelezni.    

Érintettnek a közút mentén ingatlantulajdonnal/haszonélvezeti joggal, földhasználati joggal, 
ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló 
telephellyel rendelkező magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
szervezetek minősülnének.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 ab) környezeti és egészségi következményeit, 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
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I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet megalkotását követően várhatóan több olyan útépítés történhet, amely az érintett 
lakosság és az Önkormányzat együttműködésében és közös költségviselése mellett valósul 
meg.  
Mivel a rendelet alapján az útépítésben részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt 
személyek is útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezhetőek, így a hivatkozott 
útépítések tekintetében a korábbinál több forrás állhat az Önkormányzat rendelkezésre. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Nincsenek. 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Az adminisztrációs terhek növekednek, mivel az útépítésben részt nem vevő, de a közút 
használatában érdekelt személyek útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezése 
hatósági határozatban történik. 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet megalkotásának hiányában nem lenne lehetőség az útépítésben részt nem vevő, de 
a közút használatában érdekelt személyeket útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére 
kötelezni.  

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 

Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével megvalósuló útépítések feltételeiről, 
valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló …/2017. (...) önkormányzati 
rendeletét. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. március 13. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
Igény mutatkozik a lakosság részéről arra, hogy az őket érintő útépítésekben anyagi 
hozzájárulást vállaljanak, elősegítve az útépítések mielőbbi megvalósulását, azonban a 
korábban megalkotott, a lakossági hozzájárulással megvalósított útépítéseket szabályozó 
rendeletek – a megállapított feltételrendszer miatt – a mindennapi életben nem voltak 
alkalmazhatóak. A fentiekre tekintettel indokolt a kérdésben új, a lakosság teherbíró 
képességét jobban figyelembe vevő, a lakosság adminisztratív terheit minimalizáló rendeletet 
alkotni, amely alapján lehetőség nyílik arra is, hogy az útépítésben részt nem vevő, de a közút 
használatában érdekelt személyek is útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére legyenek 
kötelezhetőek.  
 
 

Részletes indokolás 
 
Az 1.§-hoz: 
A rendelet területi, tárgyi és személyi hatálya került meghatározásra. 
 
A 2.§ - 3. §hoz: 
Az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével megvalósuló útépítések 
feltételei kerültek meghatározásra. 
 
A 4. §.-hoz: 
Az útépítésekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok kerültek meghatározásra. 
 
Az 5. §-hoz: 
Az útépítésben részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt személyek útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezésének feltételei kerültek meghatározásra. 
 
A 6. §-hoz: 
Tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések kerültek meghatározásra az útépítések tekintetében. 
 
A 7. §-hoz: 
Értelmező és hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra.  
 
 
 


