
LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 
31/2003./XII. 3./ számú önkormányzati rendelete  
az útépítési érdekeltség hozzájárulás megfizetésének módjáról. 
 
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §. /1/ bekezdésében, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. §. /2/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közutak építéséről, valamint a 
lakossági útépítési hozzájárulás megfizetésének rendjéről a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
/1/ A rendelet hatálya Lakitelek közigazgatási területén az önkormányzat 
közreműködésével útépítési együttműködés keretében megvalósuló közút építésekre 
terjed ki. 
 
/2/ A rendelet alkalmazása szempontjából közút építése földutak szilárd burkolattal 
való kiépítése. 
 
/3/ A rendelet hatálya kiterjed minden olyan ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, 
ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló 
telephellyel rendelkező magánszemélyre és jogi személyre, aki /amely/ az /1/ 
bekezdésben körülírtak szerint beépített, vagy a helyi építési szabályokról szóló 
hatályos önkormányzati rendelet szerint beépíthető ingatlantulajdonnal, vagy ilyen 
ingatlan résztulajdonjogával rendelkezik és ennek révén a megépülő közút 
használatában érdekelt (továbbiakban: Érdekelt). 
 

2. § 
 
/1/ Az Érdekeltek több mint kétharmadának közreműködésével megvalósuló útépítési 
együttműködésben részt nem vett Érdekelt útépítési érdekeltségi hozzájárulást 
köteles fizetni. 
 
/2/ Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege az útépítési együttműködésben 
részt vevők által teljesített hozzájárulás egy Érdekeltre eső összege, amely azonban 
nem haladhatja meg az együttműködés révén megvalósuló közút beruházási 
összköltsége egy ingatlanra  jutó hányadának összegét. 
 

3. § 
 
Amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, úgy az érdekeltségi hozzájárulás 
összegét a tulajdonosok – egymás közötti eltérő megállapodás hiányában – tulajdoni 
hányaduknak megfelelő arányban kötelesek megfizetni. 
 

4. §1 
 

5. § 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 14/2005. /X.25./ rendelet 6. §. Hatálytalan 2005. november 1-től. 



/1/ Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól a fizetésre kötelezettek 
nem mentesíthetők. 
 
2/2/ A fizetésre kötelezett kérelmére a jegyző az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
legfeljebb 24 havi kamatmentes részletben történő megfizetését engedélyezi. 
 
/3/ A kivetett útépítési érdekeltségi hozzájárulás teljes körű megfizetésének idejéig a 
részletfizetést engedélyező határozattal, vagy a 4. § /2/ bekezdése szerinti határidő 
eredménytelen eltelte esetén külön határozattal az érintett ingatlanra Lakitelek 
Önkormányzata javára a polgármester jelzálogjogot jegyeztet be. 
 
 
 

6. § 
 
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően 
benyújtott lakossági kezdeményezések tekintetében kell alkalmazni. 
 
3/2/  
 
Lakitelek, 2003. december 2. 
 
 
           Varga Sándor sk.                                                Orbán Csaba sk. 
              polgármester                                                            jegyző 
 
 
 

                                                 
2 Módosította a 14/2005. /X.25./ rendelet 6. §. Hatályos 2005. november 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 14/2005. /X.25./ rendelet 6. §. Hatályos 2005. november 1-től. 


