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P omáz

Tisztelt Képviselő-testület!

Altalános indoko|ás

Aziúépítésiegyüttműködésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának célja az,hogy
Pomáz Város közigazgatási területén az ifiépítésekfejlesztési költségeit az önkormányzat az
érintett ingatlanok tulaj donosaival megossza.

jogi alapját akoztttt közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény teremti meg, amely
lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi köztlt hasznáIatában érdekelt természetes, illetve jogi
együttműködés formájában belterületi lakóutak építését
személyek útépítési

A

rendelet

kezdeményezhessék.

A

törvényben foglaltak alapján,

ha aZ útépítésiegyüttműködésben

érdekelt
ingatlantulajdonosok több mint 2l3-arésztvesz aZ útépítésben,az önkormányzat kötelezheti
azítépitésiérdekeltségihozzájárulás megfizetéséreazoningaÍlantulajdonosokat, akik a helyi
közút használatábarl, érdekeltek, de az útépítésberrneln vettek részt, illetve vagyoni
hozzáj árulást nem vál l altak.

1.

A

Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően a polgrírmester útépítési
együttműködési
megállapodást köt a tulajdonosi közösséggel, amelyben szerepel a kiviteli tervnek megfelelő
becsült beruhazási költség, valamint az önkormányzat által biztosított műszaki ellenőri
tevékenység.

A megállapodásban rögzítésre kerül az is, hogy a helyi kozút haszná|atbavételi engedélyének
jogerőre emelkedését követően az iÍ az önkormányzat tulajdonába kerül és az önkormányzat
j ogosult a kivitelezővel szembeni garanciális j ogok érvényesítésére.
Részletes indokolás

A rendelet -tew

ezet 1 -3. $-aihoz

Arendelet-tewezetezenszakaszaáltalénosrendelkezésekettartalmaz.

A

rendelet fogalomhaszná|ata a közúti közlekedésről 1988. évi I. törvényen (továbbiakban
Kkt.) alapul.

A Kkt. 47. $

15 pontja

definiálja a közrit használatában érdelelt fogalmát az alábbiak szerin:

A törvény alkalmazásában:f
', I
15. útépítési
érdekeltségihozzájárulás [31. $ (2) bek.] szempontjából akozítbasznáIatában
érdekeltek: a közút mentén ingatlantulajdonnal, ftildhasználati joggal, ipari, közlekedési,
kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkező
magánszemélyek és jogi személyek;''

A rendelet -tew

ezet 4.-5.$-aihoz

A

rendelet-tervezet ezen szakasza az útépítési
együttmúködés útján megvalósuló útépítések,
az tÍépitésiegyüttműködés általános szabályait tartalmazza.

A rendelet-tervezet

6-7.

$-aihoz

A rendelet-tewezet megjelölt szakaszában az önáIIő útépítésiegyüttműködés szabályai
találhatók. E jogintézménylényege, hogy az út építését,felújítását az abban érdekeltek
ftnanszírozzák és kötik meg a kivitelezővel a kivitelezési szerződést. A javaslat rögzíti' hogy
csak olyan utcrák esetében köt az önkormányzat egyittműködési megállapodást, ahol avíz- és
szennyvízh áIőzaÍ már kiépítésrekerült.

A

hatályos helyi építésiszabá|yzat az i$ bek<itések eseté kötelezővé teszi a ftldkábeles
kivitelezést. A meglévő légkábeles rendszerek ftildkábelesre történő átépítéseazonban még
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várhatóan több évtizedig elhúzódik. Az újonnan elkészülő utak felbontásának elkerülése
érdekébenindokolt beszerezni a szolgáItatók nyilatkozatát arra vonatkozőan, hogy az
elkövetkező 5 évben a légkábeles rendszerek ftldkábelesre történő cseréjérevárhatóan nem
kerül sor.

Az Önkormányzat ezenÍiépítésekvonatkozásábanarrahelyezi a súlyt, hogy az elkészülő mií
fenntartható módon oldja meg az utca közlekedési problémáit, ezért csak a csapadékvíz
elvezetés problémáját is rendező műszaki megoldásokat támogathat.

A kivitelezés színvona|át

a műszaki vezető alkalmazásának eIőírásával és a műszaki ellenőr
önkormány zat általí b izto s ítás ával kívanj a garantálni a j avaslat.

A rendelet

-terv ezet

8.

$-ához

A

rendelet-tervezet megjelölt szakasza az önkormányzat, mint beruhéző kózreműködésével
létrejövő útépítésiegyüttműködésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A Kkt. 31' $ (1)

bekezdésében rögzített szabáIyra tekintettel ezen együttműködés
kialakításának feltétele, hogy ,,..az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút
(fi'ldút szilárd burkolattal való ellátására)..'' irányulhat
építésére
támogatás mértékéta javaslat aberuházási költség 20 Yo-ban javasolja
maximálni. Az önkormányzatnak azonban ezt messze meghaladó fonásokat kell, ha
átmenetileg is, biztosítania, hiszen az egyittműködést nem vállaló érdekeltekre eső hanyadot
is meg kell előlegeznie.

Az

önkormányzati

A rendelet

-terv ezet 9-1

1.

$-aihoz:

A

rendelet-tervezet ezen szakasza
vonatkozó szabály okat tartalmazza.

A rendelet-terv

ezet 12-13.$-aihoz

a

kérelem benyújtásának feltételeire és elbirá|ására

:

A

rendelet-tervezet megjelölt szakasza az tftépítésiérdekeltségihozzájárulás előírására és
megfizetésérevonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A javaslat az ezzel kapcsolatos
hatáskört a p o l gárme sterre j avas oIj a átruházní.

A rendelet

-terv ezet

l.

4.

$-aihoz:

A rendelet-tewezet ezen szakasza ahatáIyba léptető rendelkezést tartalmazza.

2020.július 03.
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HATÁsuzsGÁLAT

A

jogalkotásról sző|ő 2010.évi cxxx. törvény rendelkezései értelmébena
iogszabály-tervezet várható következményeiről táiékoztatni kell a képviselő_
testületet.

A hatásvizsgálat eredménye:

1.

Társadalmi hatások:

A

költségek megosztásának a társadalmi viszonyokban megmutatkozó pozitív hatása
várható.

2. Környezeti és egészségügyikövetkezmények:

A

rendelet elfogadásával a környezeti terhek kis mértékű-nem jelentős- vá|tozása
prognosztizá|ható.

3.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet elfogadásáva| az adminisztratív terhek növekedni fognak..

4. A jogszabá|y megalkotásának szükségessége, a iogalkouís elmaradásának

várható következményei:

A

rendelet elfogadásának elmaradása rendkívüli módon megnehezíti az útépítésben
érdekelt és annak megvalósításában anyagi terhet is vállaló lakosok számára érdekeik
érvényesítését,
az önkormányzat számára pedig elzárja annak lehetőségét, hogy világos
és átlátható keretek közt vonja be a lakossági forrásokat az úthálózat fejlesztésébe.

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
5. A

A hivatal átszetvezésévelés létszámnövelésével kialakításra került keretek alkalmasak a
végrehajtásra. A pénzügyi kereteket a költségvetési rendeletben tervezni szükséges.
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PomázVáros onkormányzat Képviselő_testületének ....12020. (......) önkormányzati
rendelete

az útépítésiegyüttműködésről és az űtépítésiérdekeltsógi hozzájáruliásr ő|

PomázVaros ÖnkormanyzatánakKépviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 31. $-ában kapott felhata|mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairől
szőIő2011. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 2.potÍjabanmeghatározott
feladatk<irében eljarva a következőket rendeli el:

1.

Általános rendelkezések

1.$

A rendelet célja, hogy elősegítse a közlekedési feltételek fejlesztését,és ennek
fejlesztési ktiltségeinek viseléséveljérő terheket az önkormányzat
útépítések
ingatlanok megossza.

érdekében az

az érintett

2.S

A rendelet a jóvríhagyott településszerkezeti terwel, helyi építésiszabáIyzattal
szabáIyozási terwel összhangban megvalósuló helyi közút építésreterjed ki.
(1)

és

személyi hatálya azok<raterjed ki, akik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
^rendelet
t<irvény (továbbiakban: Kkt.) 47. $ 15. pontja alapjánakozithasználatában érdekeltnek
(2)

minő sülnek (továbbiakba

:

ingatlan-tulaj dono s).

3.S
E rendelet alkalmazásában;
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Becsült beruházási költség: a helyi közút építésévelkapcsolatban számított költségek
(előkészítési,tervezési költségek, a kivitelezés becsült összköltsége, műszaki ellenőr díjazása,
továbbá a hatósági eljárási dljak) összessége.
1.

2.Berubázási összköltség: a helyi közút létesítésévelkapcsolatbanténylegesen felmerült
összes költség. Amennyibenaberuháuás megvalósításához az önkormányzat vissza nem
térítendőtámogatást kapott, iryy aberúázáshozténylegesen felhasznáIttámogatás összegével
a beruhánás ö s szköltségét csökkenteni kell.

3.

Helyi közút haszná|atában érdekelt ingatlan:

a) iltépitésszempontjábőI az azingatlan, amely határos a megépülő úttal, és arrőI az
ingatlanra gépkocsibej ríró (útcsatlakozás) létesíthető ;
b) aztazlngatlarÍ' amely az építésitelek mértékénektöbbszöröse,
ahozzájárulás mértéke
szempontjából annyi építésitelekként kell számításba venni, ahány építésitelekre a helyi
ép ítésiszab ály zat é s szab ályo zási terv alapj án o sztható.
c) az az ingatlan, amely az a) pont alapján két, vagy több oldalról (saroktelek, két utcáról
megközelíthető ingatlan) minősülne érintett ingatlannak, a b) pont kivételévela korábban
megépült benshánás szempontjából minősül érintettnek. (Egy időben történő útépítés
esetén
ab) pontkivételévelcsakaz egyik oldali telekhatárt érintő beruhazás során kötelezhető
hozzáj áruIás me gfi zeté sére. )
d) az egy ingatlanon elhelyezett második és aztmeghaladó lakások (lakóegységek) az

érdekeltségihozzájárllás szempontjábólönálló

érdekeltségi egységnek számítanak.

4. Utépítés:a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkelrendelkező,
ingatlanok megközelítését szolgáló, út kialakitása, átépítése,felújítása Vagy korszerűsítése
(amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére).

2.

Az útépítésiegyüttműködés útján megvalósuló útépítések,azútépítésiegyüttműködés
szabályai

4.S

(1) Helyi közút használatában érdekelt ingatlan-tulajdonosok részvételévelmegvalósuló
útépítésa helyi közút használatában érdekelt ingatlan-tulajdonosok kezdeményezése a|apján

szervezhető.
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építésiszabáIyzatban, a helyi szabályozási tervben az adott területre előirt és azzaI
^helyi
összhangban lévő, helyi lakossági érdeket szolgáló koztlt építésévelkapcsolatosdöntés a
(2)

Képvi selő -testület hatásköre.

A helyi ktizút használatában érdekelt ingatlantulajdonosok, valamint az önkormányzataz
alapvetően lakossági érdekeket szolgáIő helyi közút építéséreegyüttműködhetnek (a
továbbiakban: útépítésiegyüttműködés).
(3)

önkormányzatotterhelő
(4) A lakossági kezdeményezésalapjén megvalósuló útépítések
keretösszegét az önkorm ányzat mindenkori éves költségveté se tartalmazza.
(5)

Az együttműködés keretében, e rendelet szabályai

és az építésiengedélyben foglaltak

szerint megvalósuló helyi közutak és tartozékai az önkormányzattulajdonába

kerülnek.

s.s

(1)

Az útépítésiegyüttműködés formái: önálló útépítésiegyüttműködés

és az önkormányzat,

mint beruh ánó kozr emúködé sével létrej övő útépítésiegyüttműködés.
(2)

jővá.
^megvalósítandó
hagyja

beruházás pontos műszaki 1artalmátminden esetben az önkormányzat

3. Önálló útépítósiegyüttműködés

6.S

(1) Önálló útépítési
együttműködés esetében abetuhé-zás költségeit teljes egészében a helyi

kozíthasználatábanérdekeltingatlan-tulajdonosokbiztosítják,
együttműködés esetébenkízárőlagolyan helyi közút építhető, aholavízÖnáIIő útépítési
és csatornahálőzat az adott útszakaszon kiépítésrekerült, továbbá az etős és gyengeáramú
rendszerek már ftjldkábelben keriiltek elhelyezésre' vagy a légkábelek ft'ldkábelre cseréléséta
szolgáltatók a kezdeményezés inditásán követő öt évben nem tervezik.

Q)

(3) Azönálló útépítésiegyüttműködést az ingatlan-tulajdonosok az önkormányzat részvétele
nélkül alakítjrík meg és aberuházást az útépítésiegyüttmiíködés önállóan valósítja meg'

() Az

együttműködés és a kivitelező egymással önállóan szerzodik. A felek
önálló útépítési
kivitelezésre vonatkoző szerzódésben kötelesek rogzíteni, hogy a helyi közút ahaszná|atba
vételi engedély jogerőre emelkedésétkövetően az ö'nkorményzattulajdonába kerül, és az
önkormányzat jogosult a kivitele zőv el szembeni garanciális jogok érvényesítésére'
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(5)

Az önálló útépítésiegyüttműködést kezdeményezhetik a megépítendő helyi közút

használatában érdekelt ingatlan-tulajdonosok, akik együttesen vállalják azítépítés
teljes
költségének fi nanszír ozáséú'
(6)
(7)

A kezdeményezés jővábagyása a Képviselő-testület hatásktjrébe tartozik.
A Képviselő-testület jóváhagyását követően, a polgármester útépítésiegyüttműködési

megállapodást köt az tftépítésiközö sséggel.

(8) A kivitelezés megkezdésének feltétele, hogy a megvalósításra vonatkozó műszaki
dokumentáciőt az Önkormrínyzat képviselő-testülete előzetesen j őváhagyja. Csak olyan
dokumentáció hagyható jóvá, amely a megépítésrekerülő közút csapadékvízelvezetésétis
megnyugtatóan rendezi.

7.$

(l) Az útépítésiegyüttműködésnek
kell megbíznia.

a létesítménymegvalósításához

A felelős műszaki vezetó díját az önkormányzat
átvállalhatja.

(2)

felelős műszaki vezetőt

részben, vagy teljes egészében

Az ingatlan-tulajdonosok közös képviselője és a beruhrízás műszaki vezetője köteles a
omázi Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) illetékes
osztályával együttműködni, a beruházással kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatást nffitani.

(3)
P

(4) A műszaki ellenőri feladatokatkizárolagaz önkormányzat általmegbízottmúszaki ellenőr
láthatja el. A műszaki ellenőr díját az önkormányzatftnanszírozza.
(5) Amennyiben azÍft,közmúnem az építésiengedélyben foglaltak szerint épül meg, úgy a
megvalósult létesítményaz önkormányzat részéről nem kerül átvételre,
(6) A hasznáIatba vételi engedély jogerőre emelkedésétkövetően átveszi az önkormányzat
létesítménytulaj donj o gát, melyről felek külön me gállapodást kötnek.

4.

Az Önkormányzat, mint beruházó közreműködésével létrejövő útépítési
együttműködés

8.S

8

a

)

ányzat, mint beruh áző közreműködésével megépítendő helyi közttt
hasznáIatában érdekelt ingatlanok legalább 7S%o-ánaktulajdonosai a Kktv. 31. s (1)
bekezdésébenmeghatározottkozut építéséreútépítésiegyüttmúködés formáját a résztvevők
(1

Az önkorm

maguk határozzékmeg.

(2)

Aztttépítésiközösség az önkormányzati közreműködés és forrás elnyerésétcé\zó
kérelmétazutépítésiközösség általváIasztott közös képviselő útján nyujtj abe a
Polgármesterhez.

(3) Az önkormányzat áItalvállalt
ar ány a

támogatásnak aberuhézás összköltségéhez viszonyított

nem lehet több 20%o-nál.

(4) A Képviselő-testület

támogató döntése esetén, a Polgármester útépítésimegállapodást
közösséggel.
köt az útépítési

(5)

együttműködés
Önkormrányzat,mintberuhá-ző közreműködésével létrejövő útépítési
esetén aberuházás költségeit azingatlan-tulajdonosok által megfizetésre kerülő érdekeltségi
hozzájáru|ás és önkormátyzatitámogatás együttesen biztosítja. Aberuhénástaz
önkormány zat b ony olitj a e.
1

(6) Az
a) fo

ingatlan-tulajdonosok közös
lyamato s an kap

b)az érintelt lako

csol

sság

képviselője köteles

atot tartani az önkorm ány zattal,

ot táj ékoztatni,

c)aztftépítésegyüttműködésben résztvevő ingatlan-tulajdonosokról névjegyzéket
készíteni, atévjegyzékben abeftzetniváIlalthozzájarulás összegét feltüntetni,
d)aziftépítésegyüttműk<ldésben résztvevő ingatlan-tulajdonosoktőI az érdekeltségi
hozzájáruIás megfizetésének váIIa|ásáravonatkozó teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
nyilatkozatokatbegyújteniésazokatazÖnkormányzatrészéteátadni.
(7)

Az önkormányzat köteles

az érdekeltségihozzájárulás fogadására szolgálő elktilönített szárriát megnyitni, az affa
befizetett összegeket elkülönítetten kezelni,
a)

b) abenhazást előkészíteni, és teljes körűen lebonyolítani,
c )a műszaki ellenőri feladatok elvégzésérőlgondolkodni' és

d) a befejezettberuhézással kapcsolatban pénzügyi beszámolót készíteniés azingatlantulaj donosokkal elszámolni.

kapcsolatos
(8) Azon ingatlan-tulajdonosok tekintetében, akik a helyi közút kiépítésével
útépítési
határozatban
Polgármester
a
nem
teljesítettek,
hozzájárulást
vagyoni
során
beruhrízás
az
órdekeItségihozzájárulást álLapttmeg, amelynek mértékeazonos abenlházás során
útépítésiközösségtagjaiáIta|váIlaltvagyonihozzájáruIássa|.
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5.

A kérelem benyújtásának feltételei és elbírálása

e.s

(1) Önálló útépítési
együttműködés irránti kezdeményezésbármikor előterjeszthető.

Az

út megépítéséhezszükséges valamennyi feltétel igazolásáú'követő 90 napon belül a
képviselő-testület dónt az együttműködési me gállapodás kérdésében'

(2)

10.s

(1) Az önkormányzat,mintberuhánő közreműködésével létrejövő útépítésiegyüttműködés
irfu:Í:i előzetes kezdeményezést az |. szémnmelléklet szerinti űrlapon lehet kezdeményezni' A
kezdeményezés akkor érvényes,ha azt az építendó közút haszná|atában érdekeltnek
minősülők több mint S}%o-aa|áírta.
(2) Azaugusztus 31. napjáig előterjesztett kezdeményezések esetében az Önkormányzat
jogi és
október 3I. napjáíg megvizsgálj a az utépítésikezdeményezéssel érintett útépítés
műszaki megvalósíthatőságát, várható költségeit és meghatározza az egy érdekeltségi
egységre eső útépítésihozzájárulásvarható mértékét,valamint enől tájékoztatja a
kezdeményezést előterj esztők képviselőj ét.

jogi és műszaki akadáIya nincs, és aziÍépítésbenérdekeltnek
(3) Ha aztÍépítésnek
oÁ-a
minősülők 75
a 2. mellékletben rögzített okiratban január 15. napjáígvá||al1aa rá eső
érdekeltségihozzájárulásnak azutépítésimegállapodás megkötését követő 60 napon belüli
megfizetését,az önkormányzatképviselő-testülete marcius 15 napjáig dönt a kezdeményezés
befogadásaról és a támogatás mértékéről.
(4)

A

(3) bekezdés szerinti döntést

(5)

A

döntés során azalábbí szempontokat kell figyelembe venni:

aPérungyi és Ellenőrzési Bizottsága készítielő.

a) ateri|etnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási
rendezettsége, telj es közműellátottsága'
b) a részv étel'i arány nagysága,

c) aziftépítésiközösség által vállalt anyagihozzájáru|ás mértékéneka beruházás becsült
összköltség éhez viszonyított arrínya, amely nem lehet kevesebb 8}Yo-náI,

L0

d) a létesítendő fej lesztés műszaki szükségessége' településfej lesztési és

településrendezési szempontok.
(6)

A pozitív döntés esetén a felek megkötik a 8.

(7)

Az útépítésimegállapodásban meghatározott összegű befizetésnek az tinkormányzat

$ (4) bekezdése szerinti megállapodást.

számlájarutörténő maradéktalan teljesülése esetén az önkorményzat intézkedik a tervezésikivitelezési munkát végző vállalkozás kiválasztásárőI, a szerzódés megkötéséről és a
beruházás me gvaló sítás áró

1.

11.S

(1) Az augusáus 31. napját követően előterjesztett 10. $ (1) bekezdése szerinti
kezdeményezések esetében a 10. $ (2)bekezdés szerinti tájékoztatást az önkormányzata
kezdeményezés beérkezésétkövetó l20 napon belül adja meg.

(2) Azeljarás további menetére és hataridejére a 10. $ (3-7) bekezdései azirányadők.
(3) Azok a 10. $ (3) bekezdésében foglaltak szerint előterjesztett kezdeményezések, amelyek
önkormányzati forrás hiányában kerülnek elutasításra a következőbirálati időszakban történő
ismételt előterj esztés esetén előnyben részesülnek.

6.

érdekeltségihozzájárulás előírására
Az útépítési

és megfizetósére

vonatkozó

rendelkezések

12.S

Az útépítésiegyüttműködésben részt nem vevő, de a megépült helyi közutak
használatábtur a Kkt. 47. $ 15. pontja alapjánérdekeltnek minősülő személyek (a
(1)

érdekeltségihozzájárulást köteles ftzetní.
továbbiakban: kötelezett) útépítési

(2) Az érdekeltségihozzájárulás megfizetésére irányuló eljárás az általánoskozigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti önkormanyzatihatősági ügy, melyben I.
fokon a polgármester jrár el' áúnlházott hatáskörben.

Az érdekeltségihozzájárulást annak kell megfizetnie, aki a kötelezettséget előíró határozat
meghozatalának időpontj ában érdekeltnek minősül'

(3)

t1.

13.S

Az érdekeltségíhozzájárulás mértékeaztltépítésiegyüttműködésben résztvevők által

(1)

ingatlanonként vállalt anyagi hozzájarulással azonos összeg.
(2)

Az érdekeltségihozzájarulás megfizetéséről aközitthasználatbavételi engedélyének

végle gessé v áIását követően

a pol gármester határozatban dönt.

A kötelezettnek az érdekeltségíhozzájrárulás összegét egy összegben,
emelkedéséto|számított 2 hónapon belül kell megfizetni.
(3)

a

határozatjogerőre

(a) Ha a tulajdonos magánszemély, és ahozzájarulást 2 hónapon belül nem tudja megfizetni,
kérelmére, jövedelmi vagyoni és szociális körülményeinek, továbbá a megfizetendő összeg
nagyságának Íigyelembevételével maximum 3 évi részletftzetés,vagy fizetési halasáás
adható.
(5.

A

(4) bekezdés szerinti fizetési kedvezményről átruházott hatáskörben a polgrírmester

dönt.

7.

Zárő rendelkezések

14.S

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Pomáz,2020.július

Dr.Balogh Pál

Leidinger István
po1gármester

Jegyzo

L2

Kihirdettem:

Pomáz,2020.július

dr. Balogh Pál

Jegyzo
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A rendelet-tewezet

1. sz. melléklete:

IGÉNYBEJELENTo Űnr,n,p A LAKossÁcr KEZDEMÉnynzÉ'ssELÉs
HozZ^J ARULÁSsAL MEGvALÓsÍrnNoÓ ÚrÉpÍrnsrrnz

A kezdeményezéssel érintett út megnevezése:

Az

érintett ingatlanok szaÍTla

Az

érintett ingatlanok részvételi

Az

utcaközö

s

sé g

képviselő (i)/j e (név lakcím, telefonsziím) :

AzÍrthossza:

Az

űt útalappal ellátott

l ítalap nélküli* Egyób

megj egyzések:

L4

Poméa,20-,

az utcaközössé g képvi sel

* megfelelő rész aláhűzandő

15

őj

ének aláírása

INGATLANTULAJDONOS
NEVE

INGATLAN CÍME,
HELYRAJZI szÁua
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INGATLANTULAJDONOS

arÁÍnÁsa

A rendelet-tervezet 2. sz. melléklete

PomázVáros onkormányzata,mint beruházőközremiíködésévet létrejövő útépítési
együttmiíködés keretében érdekeltségi hozzájárulás megÍizetésérevonatkozó nyilatkozat

.... (lakcím: ..

Alulírott
hrsz

...), mint aköztlthasználatában

érdekelt vállalom, hogy a 2013 Pomáz
hrsz-ú útra vonatkozó önkorm ány zatí

utca, .....

keretében megállapított
együttműktjdésben megvalósuló útépítés

...

összegű útépítésiérdekeltségi hozzájárulást 60 napon belül a
szám|aszámra befi zetem.

ingatlantulajdonos

Előttem, mint tanúk előtt:

Tanú

2.Tanrt

Név:...

Név: ....

Lakcím

Lakcím:

Személyi ig. száma:

Személyi ig. száma;

1.

t7

Ft.

