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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. június 28.-ai ülésére 
 
 
Tárgy:  Az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló, 12/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. márciusi rendes testületi 
ülésén megalkotta az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló, 
12/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletet.  

A rendelet végrehajtásából adódó szándékok önkormányzati szinten történő kezelése, 
összegzése és a beruházást önként nem támogatók bevonása olyan előzetesen nem várt és 
kalkulált nehézségeket eredményeznek, amelyek veszélyeztetik az önkormányzati 
elképzelések megvalósulását. A rendeleti elképzelés – a lakossági részvétel - megvalósulása 
ellehetetlenedik, inkább gátló körülménnyé válik.  

Az útépítések megvalósítására megtett előzetes terveztetési, engedélyeztetési és egyeztetési 
folyamatok azt mutatják, hogy célszerű továbbra is a korábban már kialakult módon, 
jellemzően állami, vagy egyéb pályázati forrásból megvalósítani ezeket a beruházásokat. 

Ugyanakkor az Önkormányzat az éves költségvetésének összeállítása során ezután is  anyagi 
lehetőségeinek figyelembevételével tervezi be az  új utak építését, illetve az útfelújításokat, 
melyhez folyamatosan figyelemmel kíséri majd a pályázati kiírásokat, központi 
költségvetésből igényelhető támogatási lehetőségeket is. 

Természetesen a hatályon kívül helyezésétől függetlenül megmarad annak lehetősége is, hogy 
a lakosság egyedi felajánlás és megállapodás alapján hozzájáruljon a kivitelezendő 
útépítésekhez, ezáltal elősegítve a lakókörnyezetének fejlesztését.  
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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.” 
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Megszűnik a hátráltató szabályozás. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Nincsenek. 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Nincsenek. 

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

A rendelet hatályon kívül helyezésével egy nehezen értelmezhető és alkalmazható 
szabályozás szűnik meg. 

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 12/2017. (III.30.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …2017. (…) önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. június 15. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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…/2017. (….) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések 

feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló, 12/2017.  (III.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.  § 

Hatályát veszti az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
12/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet. 

 

2.  § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  

 

 
 Solymosi Sándor Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet 
  polgármester      jegyző 



4 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
Javasolt az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
12/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezni, mivel megállapítható, 
hogy a rendeleti elképzelés – a lakossági részvétel - megvalósulása ellehetetlenedik, inkább 
gátló körülménnyé válik.  

 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
Az 1.§-hoz: 
Az önkormányzat által kivitelezett, az érdekeltek együttműködésével 
megvalósuló útépítések feltételeiről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
12/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet került hatályon kívül helyezésre.  
 
A 2. §.-hoz: 
Hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra.  
 
 
 


