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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 80/2019. 
 
Tárgy: Döntés az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló 17/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
    
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
           
 
        jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
I. Az útépítési együttműködésről és útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
17/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) megalkotásának célja a 
lakossági útépítési együttműködésekre vonatkozó keretszabályok megalkotása volt. 
A rendelet megalkotása óta útépítési kezdeményezés még nem került a Képviselő-
testület elé delegált jóváhagyó döntésig és támogatás igényléséig, de lakossági 
érdeklődés és az ezzel kapcsolatos jogalkalmazás során egyértelművé vált, hogy 
vannak a rendeletnek olyan szakaszai, amelyek módosításra szorulnak. 
 
II. A fenti gondolatmenetet folytatva, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a R. 7. § 
(2) bekezdésében az önkormányzat által vállalt támogatás max. 30%-ra növekedjen, 
míg a R. (4) bekezdésében az útépítési közösség által vállalt hozzájárulás mértéke 
min. 70% legyen. 

A R. 7.§ (2) és (4) bekezdése szerint a jelenlegi hatályos szabályozás az alábbi: 

 
7. § (2) Az önkormányzat által vállalt támogatásnak a beruházás összköltségéhez 
viszonyított aránya nem lehet több 20%-nál. 
(4) A kérelmek elbírásának szempontjai: 
a) a területnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási 
rendezettsége, teljes közműellátottsága, 
b) a részvételi arány nagysága, 
c) az útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértékének a beruházás 
becsült összköltségéhez viszonyított aránya, amely nem lehet kevesebb 80%-nál, 
d) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési és 
településrendezési szempontok. 
 
Javaslatunk a R. 7.§ (2) és (4) bekezdésének módosítására, hogy az önkormányzat 
által vállalt támogatás 30 %, legyen, míg a lakosság által vállalt anyagi 
hozzájárulás mértéke – figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
32. § (2) bekezdésére – nem lehet kevesebb 70 %-nál.  
 
A R. 7.§ (2) bekezdése és (4) bekezdésének módosítása az alábbi lenne: 
 
7. § (2) Az önkormányzat által vállalt támogatásnak a beruházás összköltségéhez 
viszonyított aránya nem lehet több 30%-nál. 
(4) A kérelmek elbírásának szempontjai: 
a) a területnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási 
rendezettsége, teljes közműellátottsága, 
b) a részvételi arány nagysága, 
c) az útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértékének a beruházás 
becsült összköltségéhez viszonyított aránya, amely nem lehet kevesebb 70%-nál, 
d) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési és 
településrendezési szempontok. 
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A könnyebb áttekinthetőség érdekében a rendelettervezetben kiemeltem a korábbi 
szabályozáshoz képest javasolt módosítást. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet 
megtárgyalására és elfogadására. A rendelet elfogadásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 
 
Hatásvizsgálat eredménye 
 
1. Társadalmi hatások: A rendelet elfogadásával a jogalkalmazás kedvezőbbé válik 
az útépítési közösség részére. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások: A módosító rendeletnek van gazdasági, 
költségvetési hatása, mivel az önkormányzati támogatás mértéke változott. 
 
3. Környezeti hatások: A rendeletnek nincs környezeti hatása. 
 
4. Egészségügyi hatások: A rendeletnek nincs egészségügyi hatása. 
 

Nagykovácsi, 2019. november 13. 

 
       Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                   polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019. (XI.…)  

önkormányzati rendelete  
az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

szóló 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján az útépítési együttműködésről és az útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 7. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § (2) Az önkormányzat által vállalt támogatásnak a beruházás összköltségéhez 
viszonyított aránya nem lehet több 30%-nál.” 

 
2. § 

 
A R. 7. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A kérelmek elbírásának szempontjai: 
a) a területnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási 
rendezettsége, teljes közműellátottsága, 
b) a részvételi arány nagysága, 
c) az útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértékének a beruházás 
becsült összköltségéhez viszonyított aránya, amely nem lehet kevesebb 70%-nál, 
d) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési és 
településrendezési szempontok”. 
 

3. § 
 
E rendelet 2019. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
  

Kiszelné Mohos Katalin      Papp István 
                   polgármester            jegyző  
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Általános indoklás 

Az útépítési együttműködésről és útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016. 
(IX.23.) önkormányzati rendelet megalkotás óta még nem került sor útépítési 
együttműködési kérelem képviselő-testületi tárgyalására. A lakossági érdeklődések és 
egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a rendeletben szükséges olyan 
módosításokat átvezetni, amelyek a kezdeményezések és a kérelmek elbírálása során 
a lakosság számára könnyítő változtatásokat tartalmaznak.  

Részletes indoklás 

1. § 
 
Az önkormányzat által vállalt támogatásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított 
arányának növelése szükséges az általános indoklásban megfogalmazott 
változtatások megvalósításához. 
 

2.§ 
 

Az útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértékének a beruházás 
becsült összköltségéhez viszonyított arányának csökkentése szükséges az általános 
indoklásban megfogalmazott változtatások megvalósításához. 
 
 

3.§ 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza. 


