
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 
15/1992.(XI.30.) Ö.r. rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról  
(egységes szerkezetben) 

  
 
 
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§: (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 
1.§. (1) A közút használatában érdekelt magánszemélyek és jogi személyek, vala-
mint a helyi önkormányzat alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésé-
re ( földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. 
Az együttműködés formáját (továbbiakban útépítési együttműködés) a résztvevők 
maguk határozzák meg. 
 
(2) Az útépítési együttműködési megállapodást a polgármester köti meg a Képviselő-
testület által jóváhagyott feltételekkel. 
 
 
2.§. E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén azokra a 
közút használatában érdekelt magánszemélyekre és jogi személyekre, akik az útépí-
tési együttműködésben nem vesznek részt. 
 
 
3.§. (1) Amennyiben az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint 2/3-a 
részt vesz, az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekeltek - résztve-
vők által vállat anyagi hozzájárulás mértékéig – útépítési hozzájárulást kötelesek fi-
zetni. 
 
(2) A hozzájárulás befizetéséből befolyt összeget az Önkormányzat további útépítési 
együttműködés támogatására, és utak karbantartására használja fel. 
 
 
4.§. (1) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából a közút használatában 
érdekeltek: közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedé-
si, kereskedelmi, vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel ren-
delkező magánszemélyek és jogi személyek. 
 
(2) Ingatlan tulajdon vonatkozásában több tulajdonos esetén, a tulajdonosok tulajdoni 
hányadaik arányában kötelesek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. 
 
(3) A rendelet hatályba lépésekor egy hrsz alatt lévő, de később megosztásra kerülő 
ingatlan esetén a keletkező ingatlan után az új tulajdonos a megosztás és annak 
nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 napon belül egy összegben köteles az 
érdekeltségi hozzájárulás befizetésére. 
 



(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az út haszná-
latba vételét követen keletkezik. 
 
(5) Az ingatlan használatának szüneteltetése az érdekeltségi hozzájárulás fizetési 
kötelezettséget nem érint. 
 
 
5.§. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke az útépítési együttműködésben 
résztvevők által anyagi hozzájárulás mértékével egyenlő. 
 
 
6.§. (1) Az érdekeltségi hozzájárulás megállapítása e rendelet alapján a polgármes-
ter által kiadott határozattal történik, amely részletesen tartalmazza a fizetési kötele-
zettségre vonatkozó előírásokat. 
 
(*1) 
(*2) 
(2) Az érdekeltségi hozzájárulást a megállapító határozat jogerőre emelkedését kö-
vetően, 1997. december 31-ig kell megfizetni.  
Aki a fenti határidőig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a kötelezett 
összegre évi 20 %-os kamatot kell megfizetni.  
 
 (3) A megállapított érdekeltségi  hozzájárulás határidőre történő meg nem fizetése 
esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 
 
7.§. (1) Külön méltánylást érdemlő esetben, magánszemély kérelmére az érdekelt-
ségi hozzájárulás legfeljebb 12 havi egyenlő részletben fizethető meg. 
 
(2) A részletfizetési kérelem ügyében a polgármester dönt. 
 
(3) A részletfizetés ügyében hozott határozat ellen jogorvoslatot az önkormányzat 
Képviselő-testülete gyakorolhat. 
 
(4) A Képviselő-testület kérelmére a tárgyévre vonatkozó előírás megfizetésére rész 
ben vagy egészben halasztást engedélyezhet. 
 
8.§. (1) Az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén a végrehajtás és az 
ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében az adózás rendjéről szóló 1991. évi 
LXXXV. törvénnyel módosított 1990. éviXCI. törvény, valamint a 38/1991.(XII.26.)PM. 
rendelettel módosított 13/1991.(V.21.)PM. rendelet idevonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

 
 

Wéber Mátyás sk.  Wéberné Bandur Rozália sk. 
polgármester  körjegyző 



 
 
(*1) módosította a 8/1993.(IV.28.) rendelet, hatályos 1993. április 29-én. 
(*2) módosította a 10/1997.(V.26.) rendelet, hatályos 1997. május 27-től; 
 
 
 
 
 
 
 


