
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  41- 94/2012. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület   2012. június 26-i  ülésére 
 
Tárgy: Mátyás király, Zrínyi Miklós, Diófa, Aranyág és  Nyárfa utak 

kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletek elfogadása 

Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
Mellékletek: rendelet-tervezet, együttműködési megállapodás tervezet 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a 201/2011. (06. 28.) sz. önkormányzati 
határozatával döntött a jelenleg földes utcák kiépítésére vonatkozó engedélyezési tervek 
elkészíttetéséről. 
 
Ezek közül a Mátyás király, Zrínyi Miklós, Diófa, Aranyág, Nyárfa és Kölcsey utcák, 
valamint a Szent István tér tervei elkészültek és a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőségének Útügyi Osztályán az építési engedélyezési eljárások folyamatban vannak. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a 
helyi önkormányzat – ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada 
részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi 
személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi 
hozzájárulás mértékéig – a rendeletében meghatározott módon – útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás fizetésére kötelezheti.  
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A tavalyi évben elkészült Felsőerdősor utca mintájára a fenti utcákban érintett 
ingatlantulajdonosokkal útépítési együttműködési megállapodás aláírását kezdeményeztük. A 
megadott határidőig a tárgyi utcákban sikerült az érintettek legalább kétharmadával 
megállapodást kötni, így ezen utcákra van lehetőség útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
rendeletet alkotni. 
 
Mindezek alapján javasoljuk tárgyban megnevezett 5 utca esetén az érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletek elfogadását, mely alapján az érintett utcák 
valamennyi ingatlantulajdonosára kötelező érvényű lesz annak megfizetése. Az érdekeltségi 
hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. 
 
Az előterjesztéshez – takarékossági okok miatt – egy rendelet-tervezet mintát, valamint 
együttműködési megállapodás mintát csatolunk, melynek alapján szükséges a további 4 út 
esetében annak elfogadása értelemszerűen változtatva az adatokat: 
 
Rendeletalkotási javaslatok: 
 
                                      Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

 … /2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete 
az Alsónémedi Mátyás király  utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
 … /2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi Zrínyi Miklós  utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
 … /2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi Diófa utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
 … /2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi Aranyág utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
 … /2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi Nyárfa utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
 
 

Alsónémedi, 2012. június 15. 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde 
             jegyző  


