A Szarvasi Önkormányzat 41/2003.(XII.19.) rendelete
az út- és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló 16/1994.(V.12.)
rendelettel módosított 11/1992.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egységes szerkezet
Szarvas Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 31.§. (1), (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a lakosság anyagi hozzájárulásával megépített
szilárd (kő-beton, aszfalt) burkolatú közút és járda után az érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésére a következő rendeletet alkotja: 1
1.§.
E rendelet rendelkezéseit tulajdoni formától függetlenül valamennyi építési telek tekintetében
alkalmazni kell. E rendelet alkalmazásakor a tartós földhasználót és az állami telkek kezelőjét
tulajdonosnak kell tekinteni.
2.§.
(1) A közút használatában érdekelt magánszemélyek és jogi személyek, valamint az
Önkormányzat az alapvető helyi érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd
burkolattal való ellátására) együttműködnek, útépítési együttműködés formában.
(2) Amennyiben az út- és járdaépítésben érdekelt ingatlan tulajdonosok legalább 2/3-a
anyagilag részt vállal a közút létesítésének költségéből, a részt nem vállaló, illetve
írásban kötelezettséget vállaló, de azt nem teljesítő, és a megépített úttal közvetlenül
érintkező ingatlanok tulajdonosai érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
(3) Nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, ha meglévő szilárd (kő, beton, aszfalt)
burkolatú közutat korszerűsítenek, vagy felújítanak.
3.§.
(1) Az érdekeltségi hozzájárulást utcánként, vagy utcarészenként kell kivetni, melynek
mértéke:
a) A részt nem vállaló esetében az anyagi hozzájárulást teljesítő
telektulajdonosok által befizetett összeg számtani átlaga.
b) Az írásban kötelezettséget vállaló esetében a be nem fizetett összeg.
4. §.
(1) Az érdekeltségi hozzájárulás összegét a beépített építési telkek esetében:
a) telkenként kell megfizetni, ha
- a lakótelken legfeljebb egylakásos lakóépület áll,
- az üdülőtelken legfeljebb egy üdülőegységből álló üdülőépület van,
- egyéb telekről van szó.
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b) Lakásonként kell megfizetni, ha a lakótelken egylakásosnál nagyobb
lakóépület áll.
(2) A hozzájárulás összegét beépítetlen építési telkek esetében
a) telkenként kell megfizetni, ha
- a lakó, üdülőtelken az építésügyi szabályok és az ÁRT szerint
legfeljebb kétlakásos lakóépület, ill. két üdülőegységből álló
üdülőépület építhető.
- egyéb telekről van szó.
(3) A gazdálkodó szervezeteknek az érdekeltségi hozzájárulás összegét annyiszor kell
megfizetni, ahány átlagos méretű építési telekre az érintett ingatlana osztható lenne
átlag=14,0 m/telek)
5.§.
(1) 1
(2)

(3)
(4)

2

Az érdekeltségi hozzájárulást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági
Osztálya utcánként veti ki és közli az érdekeltekkel.
Vegyes (részben önkormányzati, részben nem önkormányzati) tulajdonban álló
építési telek, illetőleg lakás vagy üdülőegység esetében az érdekeltségi
hozzájárulást az önkormányzati tulajdon hányadára eső résszel csökkentett
összegben kell kivetni.
Az érdekeltségi hozzájárulás összegét akkor kell kivetni, ha az út és járda műszaki
átadás-átvétele és a forgalomba helyezése megtörtént.
A jogerős határozatot meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Gazdasági Osztályának.
6. §.

Az érdekeltségi hozzájárulást a kivetéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének
napjától számított hat hónapon belül kell a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámoló
számlájára befizetni. A határidőben be nem fizetett hozzájárulás összege után az
esedékességet követő hónap első napjától számítva késedelmi kamatot kell fizetni. A napi
késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
7. §
Az érdekeltségi hozzájárulás nem minősül helyi adónak, azonban kivetésére, kezelésére,
behajtására, részletfizetéses fizetési haladék engedélyezésére, mérséklésére, elengedésére
az adózás rendjéről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
8.§.
Szarvas Város Önkormányzata az érdekeltségi hozzájárulásból származó bevételt út és
járdaépítésre köteles fordítani.
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9.§.
Ez a rendelet, 1994. május 12. napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szarvas, 1994. május 12.
Dr. Demeter László
polgármester

Dr.Gyalog Sándor
jegyző

