
Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2017. (XI 07.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek, jogi személyek 

és az önkormányzat – a helyi lakossági érdekeket szolgáló – közút építése 

érdekében történő együttműködésére vonatkozó szabályokról 

  

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésen, a Közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. tv. 31.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el: 
 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya Bocskaikert község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya a község területén lévő ingatlanok tulajdonosaira 

terjed ki. 

2. § 

 

(1) A közút használatában érdekelt magánszemélyek és jogi személyek az 

alapvetően helyi lakosság érdekeit szolgáló közút építésére e rendelet keretei 

között együttműködési szerződést köthetnek az önkormányzattal. 

 

(2) A Képviselő-testület az együttműködési feladatok ellátására, valamint a 

szerződések megkötésére a polgármestert hatalmazza fel. 

(3) Az együttműködés a földutak szilárd burkolattal, illetve útalappal való 

kiépítésére, a közút használatában érdekelt együttműködő, a költségviselést 

önként nem vállaló vagy részben vállaló magánszemély vagy jogi személy 

érdekeltségi hozzájárulás fizetésének kötelezésére terjed ki. 

 

3. § 

 

(1) A hozzájárulási kötelezettség mértékét telkenként kell megállapítani. 

 



(2) A Képviselő-testület által tervezett útépítésekkel érintett utcákban lakó 

tulajdonosokat írásban nyilatkoztatni kell.  

 

(3) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a tervezett út hosszát, szélességét, 

teherbírását, érintett utcák megnevezését, a beruházás költségvetését, a 

beruházás tervezett időszakát. 

 

(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke: útalap készítésnél 50.000 Ft, 

míg szilárd burkolatú út építésénél telkenként 100.000 Ft. 

 

(5) Az érdekeltségi hozzájárulást a kivitelezés megkezdésétől számított minimum 

30, maximum 90 napon belül kell az önkormányzat erre a célra létrehozott 

számlájára befizetni.  

 

(6) A jegyző a költségviselést önként vállaló, illetve kötelezett lakos kérheti az 

útépítési érdekeltségi hozzájárulás legfeljebb 10 havi kamatmentes részletben 

történő megfizetését. 

 

(7) Az önkéntes felajánlásokat a külön számlára lehet befizetni és útépítésre 

fordítható. 

4. § 

 

1) A polgármester - amennyiben az útépítési együttműködésben az érdekeltek több 

mint kétharmada részt vesz az abban részt nem vevő, de a közút használatában 

érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságot, a részt vevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezi. 

 

2) A polgármester döntése ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a 

képviselő-testülethez benyújtandó kifogással lehet élni. 

 

 

3) A hozzájárulást a 4. § (1), (2) bekezdése szerint hozott jogerős döntéstől 

számított minimum 30, maximum 90 napon belül kell az önkormányzat erre a 

célra létrehozott számlájára befizetni. 

 

4) A hozzájárulásból származó bevételt az Önkormányzat elkülönítetten kezeli, és 

azt csak útépítésre lehet felhasználni. 

 

5. § 



 

(1) A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba. 

(2)  Hatályát veszti a 9/2004. (VIII.23.) KT rendelet. 

 

Bocskaikert, 2017. október 24. 

 

Baloghné Kiss Judit  Szőllős Sándor 

       jegyző  polgármester 

                                                                                 

Z á r a d é k : 

 

A rendelet 2017. november 7. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel kihirdetésre került.  

 

Bocskaikert, 2017. november 7.    

 

         Baloghné Kiss Judit 

          jegyző 

 

 


