
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2009.(XII.08.) rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

 

 

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 31.§. (2) bekezdése alapján az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról, annak fizetési 

módjáról, mértékéről a következő rendeletet alkotja meg. 

 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet hatálya, a hozzájárulás fizetésére kötelezettek 

 

1. §. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hosszúhetény község közigazgatási területén mindazon 

természetes, jogi és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik a kiépítésre kerülő 

közúttal érintett földingatlanok tulajdonosai vagy használói. 

(2) Közúttal érintett ingatlannak minősül az, amely: 

a) közvetlenül határos a megépülő úttal 

b) csak az úttal határos ingatlan vagy ingatlanok igénybevételével közelíthető meg 

 (szolgalmi út, szívességi használat, stb.) 

c) kizárólag a megépítésre kerülő úton közelíthető meg. 

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást az érintett ingatlan mindenkori tulajdonosa köteles 

megfizetni. 

(4) Abban az esetben, ha a földingatlant nem a tulajdonos használja, akkor a mindenkori 

földhasználó köteles az érdekeltségi hozzájárulást megfizetni, feltéve, ha erről a felek külön 

megállapodtak. 

 

 

Útépítési együttműködés 

 

2.§. 

 

(1) A közút használatában érdekeltek (természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságok) az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút 

megépítésére vagy földút szilárd burkolattal történő ellátására együttműködési megállapodást 

köthetnek a helyi önkormányzattal. 

(2) A megállapodást minden esetben írásba kell foglalni. 

(3) Az együttműködési megállapodás konkrét feltételeit a felek szabadon állapíthatják meg. Az 

útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke az érdekelteket illetően legalább a beruházási 

költségek 50, legfeljebb 90%-a lehet. 

(4) Amennyiben az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint 2/3-a részt vesz, az 

abban részt nem vevő, de az út használatában érdekelt természetes, jogi és jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságok kötelesek a résztvevők által vállalt mértékű útépítési érdekeltségi 

hozzájárulást megfizetni. 

(5) Az együttműködésben résztvevők mentesülnek az egyéb útfejlesztési hozzájárulás 

megfizetésének kötelezettsége alól. 
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II. Fejezet 

 

A meg nem fizetett hozzájárulás behajtása 

 

3.§. 

 

A hozzájárulás megfizetésére köteles természetes, jogi és jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságok által be nem fizetett tartozást a 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) előírtak szerint kell 

behajtani. 

 

 

III. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§. 

 

Ez a rendelet 2009. december 15-én lép hatályba. 

 

 

Hosszúhetény, 2009. november 24. 

 

 

 Faragóné Cseke Blanka   Dr. Orbán László 

 polgármester   jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2009. december 8-án kihirdetésre került. 

 

 

Hosszúhetény, 2009. december 8. 

 

 

    Dr. Orbán László 

    jegyző 

 


