
Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 15./2020. (VII. 17.) énkormanyzati
rendelete

az utépitési egyiittmikédésrél és az utépitési érdekeltségi hozzajaruldsrol

Pomaz Varos Onkormdnyzatanak Képviselé-testiilete a kizuti kézlekedésrél sz616 1988. évi
I. torvény 31. §-aban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairél

sz616 2011. évi CLXXXIX.térvény 13. § (1) bekezdés 2. pontj4ban meghatarozott
feladatk6érében eljarva a kévetkezéket rendeliel:

1. Altalénos rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy eldésegitse a kézlekedési feltételek fejlesztését, és ennek érdekében az
utépitések fejlesztési kdltségeinek viselésével jaré terheket az 6nkormanyzataz érintett
ingatlanok megossza.

S forget

szabalyozasi tervvel 6sszhangban megvalosuld helyi kézut épitésre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatalya azokra terjed ki, akik a kézuti kézlekedésr6l sz616 1988. éviI.
térvény (tovabbiakban: Kkt.) 47. § 15. pontja alapjan a kézut haszndlataban érdekeltnek
mindstilnek (tovabbiakba: ingatlan-tulajdonos).

3. §

E rendelet alkalmazasaban:

1. Becstilt beruhazasi kéltség: a helyi kézut épitésével kapcsolatban szamitott kéltségek

(clékészitési, tervezési kdltségek, a kivitelezés becsiilt 6sszkéltsége, mtiszaki ellenér dijazdsa,
tovabba a hatosagi eljarasi dijak) 6sszessége.  



2. Beruhazasi Ssszkéltség: a helyi kézut létesitésével kapcsolatban ténylegesen felmeriilt
dsszes kéltség. Amennyiben a beruhazas megvaldsitasahoz az Gnkormanyzat vissza nem

téritend6é tamogatast kapott, igy a beruhazashoz ténylegesen felhasznalt tamogatas 6sszegével

a beruhazas dsszkéltségét csékkenteni kell.

3. Helyi kézut hasznalataban érdekelt ingatlan:

a) itépités szempontjabdl az az ingatlan, amely hataros a megépiilé uttal, és arrél az
ingatlanra gépkocsibejaré (utcsatlakozas) létesithetd;

b) azt az ingatlant, amely az épitési telek mértékének tébbszérése, a hozzajarulas mértéke
pores

épitési szabalyzat és szabalyozasi terv alapjan oszthato.

c) az az ingatlan, amely az a) pont alapjan két, vagy tébb oldalrdl (saroktelek, két utcardl
megkézelitheté ingatlan) minésiilne érintett ingatlannak, a 5) pont kivételével a korabban

megépiilt beruhazds szempontjabdél mindésiil érintettnek. (Egy idében térténd utépités esetén

a b) pont kivételével csak az egyik oldali telekhatart érinté beruhdzds soran kételezhetd

hozzajarulas megfizetésére.)

d) az egy ingatlanon elhelyezett masodik és azt meghaladé lakasok (lakdegységek) az

érdekeltségi hozzajarulas szempontjabdl 6nallo érdekeltségi egységnek szamitanak.

4. Utépités: a muszaki eléirdsok szerint meghatarozott mtiszaki jellemzékkel rendelkezé,
ingatlanok megkézelitését szolgald, ut kialakitasa, atépitése, felWjitasa vagy korszertisitése

(amely nem terjed ki az ingatlanok kézuti csatlakozasanak létesitésére).

2. Az utépitési egyiittmikédés utjan megvalésulé utépitések, az utépitési egyiittmikédés
szabalyai

4.§

(1) Helyi kézut hasznalatdban érdekelt ingatlan-tulajdonosok részvételével megvalésuld

Utépités a helyi kézit hasznalataban érdekelt ingatlan-tulajdonosok kezdeményezése alapjan

szervezheto.

Sop rg rs

Ssszhangbanlévé, helyi lakossagi érdeket szolgal6 kézut épitésével kapcsolatos déntés a

Képviselé-testiilet hataskére.



(3) A helyi k6zut hasznalataban érdekelt ingatlantulajdonosok, valamint az énkormanyzat az
alapvet6en lakossagi érdekeket szolgalé helyi kézut épitésére egyiittmtikédhetnek (a
tovabbiakban:utépitési egytittmuikédés).

(4) A lakossagi kezdeményezés alapjan megvaldsulé utépitések 6nkormanyzatot terheld
keretésszegét az Gnkormanyzat mindenkori éves kiltségvetése tartalmazza.

(5) Az egytittmtikédés keretében, e rendelet szabalyai és az épitési engedélyben foglaltak

szerint megvaldsuld helyi kézutak és tartozékai az 6nkormanyzat tulajdondba kertilnek.

5. §

(1) Az utépitési egyiittmikédés formai: 6nalld utépitési egytittmikdédés és az Snkormanyzat,
mint beruhaz6 kézremtkGdésévellétrejévé utépitési egyiittmtikédés.

(2) A megvaldsitandé beruhazas pontos mitiszaki tartalmat minden esetben az énkormanyzat
hagyja jova.

3. Onall6 utépitési egyiittmaikédés

6.§

(1) Ondllé utépitési egytittmiikidés esetében a beruhdzas kéltségeit teljes egészében a helyi
kézut hasznalataban érdekelt ingatlan-tulajdonosokbiztositjak,

(2) Amennyiben a végleges jarofeltilet kialakitdsa elétt az ut alatti kézmtivek nem keriilnek
kiépitésre, gondoskodnikell a késébb kiépitendé kézmt gerinc és A4gvezetékek burkolatbontas
nélkiili kivitelezhetéségérdl. Kivételt képez ez aldol, az az eset, ha az érintett

ké6zmiiszolgaltatok irasban nyilatkoznak arrél, hogy az elkévetkezé 15 éven beliil nem
terveznek fejlesztést.

(3) Az 6nall6é utépitési egytittmukédést az ingatlan-tulajdonosok az énkormanyzat részvétele
nélkiil alakitj4k meg és a beruhazast az utépitési egytittmikédés Gnalléan valésitja meg,

(4) Az 6nall6 utépitési egytittmikédés és a kivitelezé egymassal 6nalléan szerzédik. A felek
kivitelezésre vonatkozo szerzédésben kételesek régziteni, hogy a helyi kézut a hasznalatba

vételi engedély jogerére emelkedését kovetéen az énkormanyzat tulajdonabakeriil, és az
énkormanyzat jogosult a kivitelezével szembeni garancialis jogok érvényesitésére.

(5) Az 6nall6é utépitési egytittmukddést kezdeményezhetik a megépitendé helyi kézut

hasznalataban érdekelt ingatlan-tulajdonosok, akik egyiittesen vallaljak az Utépités teljes
kdéltségének finanszirozasat.  



(6) A kezdeményezés jovahagyasa a Képviselé-testiilet hataskérébetartozik.

(7) A Képviselé-testiilet jovahagyasat kévetéen, a polgarmester utépitési egyiittmukddési

megallapodast kot az utépitési kézdsséggel.

(8) A kivitelezés megkezdésénekfeltétele, hogy a megvaldsitasra vonatkozé muiszaki

dokumentaciét az Onkormanyzat képviselé-testiilete elézetesen jovahagyja. Csak olyan
dokumentacié hagyhaté jéva, amely a megépitésre keriilé kézut csapadékviz elvezetését is

megnyugtatéan rendezi.

7.8

(1) Az utépitési egyiittmiikédésnek a létesitmény megvalésitasahoz felel6s miszaki vezetét

kell megbiznia.

(2) A felelés muszaki vezet6é dijat az 6nkormanyzat részben, vagy teljes egészében

atvallalhatja.

(3) Az ingatlan-tulajdonosok kézés képviseldje és a beruhazds mtiszaki vezetdje kételes a

Pomazi Polgarmesteri Hivatalnak (a tovabbiakban: Polgaérmesteri Hivatal) illetékes

osztalydval egytittmlikédni, a beruhazassal kapcsolatosan folyamatosan tajékoztatast nyujtani.

(4) A miszaki ellenéri feladatokat kizardlag az 6nkormanyzat altal megbizott mtiszaki ellenér

lathatja el. A muiszaki ellenér dijat az 6nkormanyzat finanszirozza.

(5) Amennyiben az ut, ks6zmti nem az épitési engedélyben foglaltak szerint éptil meg, ugy a

megvalosult létesitmény az 6nkormdanyzat részéré] nem keriil atvételre,

(6) A hasznalatba vételi engedély jogerére emelkedését kSvet6en atveszi az 6nkormanyzat a

létesitmény tulajdonjogat, melyrél felek ktilén megallapodast kétnek.

4. Az Onkormanyzat, mint beruh4z6 kézremiikédésével létrejivé utépitési
egyiittmuikédés

8.§

(1) Az 6nkormanyzat, mint beruhaz6 kézremtikédésével megépitends helyi kézut

hasznalataban érdekelt ingatlanok legalabb 75%-anak tulajdonosai a Kktv. 31. § (1)
bekezdésében meghatarozott kézut épitésére Utépitési egytittmukddés formajat a résztvevék

maguk hatarozzak meg.



(2) Az utépitési kézésség az Snkormanyzati k6zremtkédésés forras elnyerését célzd

kérelmét az utépitési kézdsség altal valasztott kézés képviseld utjan nytijtja be a
Polgarmesterhez.

(3) Az 6nkormanyzat altal vallalt tamogatasnak a beruhazas ésszkéltségéhez viszonyitott
aranya nem lehet tébb 50%-ndal.

(4) A Képviselé-testiilet tamogaté déntése esetén, a Polgarmester Utépitési megallapodast
k6t az utépitési kézdsséggel.

(5) Onkormanyzat, mint beruhdz6 kézremlkédésével létrejévé utépitési egyiittmukddés

esetén a beruhazas kéltségeit az ingatlan-tulajdonosok altal megfizetésre keriilé érdekeltségi
hozzajarulas és 6nkormanyzati tamogatas egytittesen biztositja. A beruhazast az
é6nkormanyzat bonyolitja le.

(6) Az ingatlan-tulajdonosok k6zés képviseldje kételes

a)folyamatosan kapcsolatot tartani az 6nkormanyzattal,

b)az érintett lakossagot tajékoztatni,

c)az utépités egytittmukédésben résztvevé ingatlan-tulajdonosokrol névjegyzéket

késziteni, a névjegyzékben a befizetni vallalt hozzajarulas ésszegét feltiintetni,

d)az utépités egytittmtikédésben résztvevé ingatlan-tulajdonosoktol az érdekeltségi
hozzajarulas megfizetésének vallalas4ra vonatkozé teljes bizonyité erejti okiratba foglalt

nyilatkozatokat begyijteni és azokat az Onkormanyzat részére atadni.

(7) Az 6nkormanyzat kételes

a) az érdekeltségi hozzajarulas fogadasara szolgal6 elktilénitett sz4mlat megnyitni, az arra
befizetett 6sszegeket elktilénitetten kezelni,

b) a beruhazast el6késziteni, és teljes kértien lebonyolitani,

c )a muszaki ellendéri feladatok elvégzésér6él gondolkodni, és

d) a befejezett beruhazassal kapcsolatban pénztigyi beszamoldt késziteni és az ingatlan-
tulajdonosokkal elszamolni.

(8) Azon ingatlan-tulajdonosok tekintetében, akik a helyi kézut kiépitésével kapcsolatos

beruhazas soran vagyoni hozzajarulast nem teljesitettek, a Polgarmester hatarozatban utépitési
érdekeltségi hozzajarulast allapit meg, amelynek mértéke azonos a beruhazas soran az
utépitési kézdsség tagjai altal vallalt vagyoni hozzdéjarulassal.

5. A kérelem benytjtasanakfeltételei és elbiralasa

9.§  



(1) Ondllé utépitési egytittmlikédésiranti kezdeményezés barmikor eléterjesztheté.

(2) Az ut megépitéséhez sziikséges valamennyi feltétel igazolasat k6vet6 90 naponbeltil a

képviselé-testiilet dént az egytittmtikédési megallapodas kérdésében.

10. §

(1) Az 6nkormanyzat, mint beruhaz6 kézremtikédésévellétrejévé utépitési egytittmukddés
iranti elézetes kezdeményezést az 1. szamu melléklet szerinti tirlapon lehet kezdeményezni. A

kezdeményezés akkor érvényes, ha azt az épitendé kézut haszndlataban érdekeltnek

mindésiilék tébb mint 50 %-a alairta.

(2) Az augusztus 31. napjaig eléterjesztett kezdeményezések esetében az Onkormanyzat
oktéber 31. napjaig megvizsgalja az utépitési kezdeményezéssel érintett utépités jogi és

muszaki megvalosithatésagat, varhaté kdltségeit és meghatarozza az egy érdekeltségi

egységre es6 utépitési hozzajarulds varhaté mértékét, valaminterrdé] tajékoztatja a

kezdeményezést eldterjeszt6k képvisel6jét.

(3) Ha az utépitésnek jogi és mtiszaki akadalya nincs, és az utépitésben érdekeltnek

mindstil6k 75 %-a a 2. mellékletben régzitett okiratban januar 15. napjaig vallalja a ra esd
érdekeltségi hozzajaruldsnak az utépitési megallapodas megkGtését koveté 60 naponbeliili

megfizetését, az Gnkormanyzat képviseld-testtilete marcius 31. napjaig dnt a kezdeményezés

befogadasarol és a tamogatas mértékérdl.

(4) A (3) bekezdés szerinti déntést a Pénziigyi és Ellenérzési Bizottsaga késziti eld.

(5) A déntés soran az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a teriiletnek a hatdlyos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvantartasi

rendezettsége, teljes k6zmuellatottsaga,

b) a részvételi arany nagysaga,

c) az utépitési kézésség altal vallalt anyagi hozzajarulas mértékének a beruhazas becsiilt

dsszkéltségéhez viszonyitott aranya, amely nem lehet kevesebb 80%-ndl,

d) a létesitendé fejlesztés miiszaki sztikségessége, teleptilésfejlesztési és

teleptilésrendezési szempontok.

(6) A pozitiv déntés esetén a felek megkotik a 8. § (4) bekezdése szerinti megallapodast.

(7) Az tépitési megallapodasban meghatarozott ésszegti befizetésnek az Snkormanyzat

szamlajara térténdé maradéktalanteljestilése esetén az Gnkormanyzat intézkedik a tervezési-

kivitelezési munkat végz6 vallalkozas kivdlasztasardl, a szerzédés megk6tésérdl és a

beruhazas megvaldsitasarol.



11.§

(1) Az augusztus 31. napjat kdvetéen eléterjesztett 10. § (1) bekezdése szerinti

kezdeményezések esetében a 10. § (2) bekezdés szerinti tajékoztatast az 6nkormanyzat a
kezdeményezés beérkezését kdveté 120 naponbeliil adja meg.

(2) Az eljaras tovabbi menetére és hataridejére a 10. § (3-7) bekezdései az iranyadék.

(3) Azok a 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint eléterjesztett kezdeményezések, amelyek

oénkormanyzati forras hianydban keriilnek elutasitasra a k6vetkez6 birdlati idészakban térténd
ismételt eldterjesztés esetén elényben részesiilnek.

6. Az utépitési érdekeltségi hozzajarulas eldéirasara és megfizetésére vonatkozé
rendelkezések

12. §

(1) Az utépitési egyiittmikédésben részt nem vevé, de a megépiilt helyi kézutak

hasznalataban a Kkt. 47. § 15. pontja alapjan érdekeltnek minéstilé személyek (a
tovabbiakban: kételezett) utépitési érdekeltségi hozzajarulast kételes fizetni.

(2) Az érdekeltségi hozzajarulas megfizetésére iranyuld eljaras az altalanos kézigazgatasi

rendtartasr6] sz616 2016. évi CL. térvény szerinti 6nkormanyzati hatésdgi tigy, melyben I.
fokon a polgarmester jar el 4truhazott hataskérben.

(3) Az érdekeltségi hozzajarulast annak kell megfizetnie, aki a kételezettséget eléiré hatarozat
meghozatalanak idépontjdban érdekeltnek mindésiil.

13. §

(1) Az érdekeltségi hozzajarulas mértéke az Utépitési egyiittmtikédésben résztvevok Altal
ingatlanonkéntvallalt anyagi hozzajarulassal azonos ésszeg.

(2) Az érdekeltségi hozzajarulas megfizetésérél a kdzut haszndlatba vételi engedélyének
véglegessé valasat kovetéen a polgarmester hatarozatban dént.  



(3) A kételezettnek az érdekeltségi hozzajarulas dsszegét egy dsszegben,a hatérozat jogerére

emelkedésétél szamitott 2 honapon beliil kell megfizetni.

(4) Ha a tulajdonos maganszemély, és a hozzajarulast 2 honapon beliil nem tudja megfizetni,

kérelmére, jovedelmi vagyoniés szocialis kériilményeinek, tovabba a megfizetendé dsszeg

nagysaganak figyelembevételével maximum 3 évirészletfizetés, vagy fizetési halasztas

adhat6.

(5. A (4) bekezdésszerinti fizetési kedvezményr6l atruhazott hataskérben a polgarmester

dont.

7, Zaro rendelkezések

14. §

E rendelet a kihirdetését kéveté napon lép hatalyba

Pomaz, 2020. julius 16.

20S Po;

  
polgarmester

Kihirdettem:

Pomaz, 2020. julius 17.

 


