Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete
18/2008.(X.01.)Ör
az útépítési hozzájárulásról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján az útépítési
hozzájárulásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §

A rendelet célja a helyi érdeket szolgáló közút és járda (továbbiakban: helyi közút)
használatában érdekeltek anyagi hozzájárulása az önkormányzati, pályázati pénzeszközökkel
megvalósuló földutak szilárd burkolattal történı ellátásához, illetve járdák építése.

A rendelet hatálya
2. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Apátfalva Község közigazgatási területén
megvalósuló helyi közút építésére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi közút használatában érdekeltekre.

Értelmezı rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a.) helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában (kezelésében) lévı, a település
közigazgatási területén található, továbbá több települést összekötı olyan közút,
amely az országos közúthálózat részét nem képezi. A helyi közúthálózat részét képezi
a járda is.
b.) helyi közút használatában érdekeltek: a helyi közút mentén ingatlantulajdonnal,
földhasználati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezıgazdasági
tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkezı magánszemélyek, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok,
c.) útépítési hozzájárulás: a helyi közutak használatában érdekelteknek a rendelet 4. §ban meghatározott fizetési kötelezettsége,
d.) átnyúló telek: olyan telek, amely két utca között helyezkedik el és mindkét utcára
kapubejáró létesíthetı.

Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke
4. §
(1) Az önkormányzat által létesített helyi közút költségét az önkormányzat részben a helyi
közút használatában érdekeltekre hárítja át, melynek aránya a bekerülési költség 30
%-ig terjedhet.
(2) Az útépítési hozzájárulás ingatlanonként
a.) járda esetében:
0,-Ft
b.) út esetében:
40.000,-Ft
(3) Saroktelek esetén a ház számozása felıli utcában az ingatlantulajdonos a (2) bekezdés
a.)-b.) pontjaiban meghatározott összeget, a másik utcában pedig ennek az 50 %-át
köteles megfizetni hozzájárulásként.
(4) Átnyúló telek esetén, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a kapubejárót mindkét utcára
nyílóan meg kívánja tartani úgy a (2) bekezdés a.)–b.) pontjaiban meghatározott
összeget utcánként köteles megfizetni.

5. §
(1) Amennyiben ugyanannak az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosok
tulajdoni hányadaik arányában kötelesek a hozzájárulást megfizetni.
(2) A hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége a helyi közút használatbavételét
követıen keletkezik.
(3) Az érintettekkel határozatban közölni kell a hozzájárulás fizetésére való
kötelezettséget és annak mértékét.
(4) A hozzájárulást két egyenlı részletben kell befizetni. A hozzájárulás elsı részletét a
(3) bekezdésben meghatározott határozat jogerıre emelkedésének napjától számított
30 napon belül, míg a második részletet az elsı részlet befizetési határidejének
lejártától számított 60 napon belül kell befizetni Apátfalva Község Önkormányzat
számlájára.
(5) Amennyiben az érdekelt magánszemély családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén a 150 %-át nem
haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik, ezért a hozzájárulást két részletben nem
képes megfizetni, kérelmére a polgármester a képviselı-testület által átruházott
hatáskörben a hozzájárulás összegének legfeljebb 6 havi kamatmentes egyenlı
részletekben történı megfizetését engedélyezi.
(6) A részletfizetési kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani a határozat
kézhezvételétıl számított 15 napon belül. A részletfizetésrıl rendelkezı határozat
ellen a képviselı-testülethez címzett, de a polgármesterhez benyújtott fellebbezésnek
van helye.
(7) A részletfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a kapott kedvezmény
megszőnik, és a hozzájárulás fennmaradó részét egy összegben kell megfizetni,
amennyiben ez nem történik meg, úgy a pénzösszeg behajtására a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
132. §-137. § szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések
6. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és egyidejőleg hatályát veszti az útépítési
érdekeltségi hozzájárulásról szóló 13/2003. (05.07.)sz. Önkormányzati rendelet.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyzı

