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Pápa Varos Önkormanyzata Képviselőtestiiletének
. . . l 202l . (. . . ) önkorm ányzati rendelet-tervezete

az tftépítési e gyüttműkö désről

PapaVaros ÖnkormányzaténakKépviselőtestülete akör1tiközlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 31. § (2) bekezdésében, a 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjőn,
Magyarország hely önkormanyzatairól szóló 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1)

bekezdés 2.pontjehanmeghatározott feladatkörében e|láwa a következőket rendeli el:

1. A rendelethatáIya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pápa Vráros Önkormányzata (a tovabbiakban: Önkormanyzat)
törzsvagyonanak Észétkéryező közűtháIőzatta, valamint a közut mentén ingatlantulajdonnal
rendelkező magánszemélyekre és jogi személyekre (a továbbiakban együt| a kőzút
használatában érdekeltek).

Z . ÁItalénos rendelkez és ek

2.§

A rendelet alkalmazásáb an
I . kőzttt a közittí közl ekedésrő 1 szóló törvényben meghataro zott közílt,
2. berúázás összköltsége: a közít létesítéséhez sziikséges engedélyezési és kiviteli

tervek költsége, a megvalósításhoz szükséges építési- és forgalomba helyezési
engedélyezési eljárás dija, akivitelezés teljes költsége és a műszaki ellenőr díjának,
valamint akőzbeszerzési eljárás bonyolítójának és bonyolításrának költségei,

3. beruháaás: azon mélyépítési munkák összességeo mely a foldút szilárd burkolattal
való kivitelezésére és a hozzá kapcsolódő vizi és közvilágítási létesítmények
megvalósítására jön Létre a kivitelezéssel érintett teriileten megvalósítandó műszaki
tartalom fiiggvényében.

Az együttmúködési megállapodásban meghatfuozott anyags hozzájárulás és az
érdekeltségi hozzájárulás (a továbbiakban együtt: útépítési hozzájérulás) egysége az
ingatlan-nyilvantartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan; tarsashráz és
lakásszövetkezet esetén a társasházi és a szövetkezeti hrázi külön lapon nyilvántartott
lakás és nem lakás céljáraszolgálő helyiség. A tarsasházi, szövetkezetihér;iktilön lapon
önálló ingatlanként nyilvántartott nem lakás céljrára szolgáIő helyiség után nem kell
ismételten megfizetni az iftépítési hozzájárulást, ha annak tulajdonosa a társasháaí,
szövetkezett kiilön lapon nyilvrántartott lakás vagy nem lakás céljara szolgáIő helyiség
tulajdona után már megftzette azt.

Az aközhthasznáIatában érdekelt, akinek az ingatlartakétközúttal hataros, annak a
közutnakazepitésébentekintendőérdekeltnek,amelyreazingatlanaházszfunozvayan.

(l)

(2)

(3)
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3. Azútépítési együttműködés

3.§

(1) A közhthasználatában érdekeltek és az Önkormányzat az aIapvetően lakossági érdeket

szolgáIő közút építésére (íiildút szilárd burkolattal valő eIlátására) együttműködnek,
amennyiben az együttműködést a közút használatában érdekeltek legalább kétharmada
kezderrÉnyezí.

(2) Azútépítési együttműködést a kőzúthaszná|atában érdekeltek a polgármestemél írásban
kezdeményezhetik.

(3) A kezdeményezés tartalmazza:
a) az útépítéssel érintett közteriilet megnevezéséto
b) aberahánás leírását,
c) aközúthasznáIatában érdekeltek legalabb kétharmadrának nevét, lakcímét, aláúrását.

(4) A kezdeményezés alapján - atervezést követően - a polgármester a kőzűthasználatában
érdekelteknek együttműködési szándéknyilatkozatot ktild, ezzel egyidejűleg írásban
téqékoztatástadazegyüttmíiködésselmegvalósulőberuházásfeltételeiről.

(5) Azútépítési együttműködési megállapodást az Önkormányzat akkor köti meg, ha akőzút
használatában érdekeltek legalább kétharmadának aláírásával ellátott szandéknyilatkozata
a közlést követő 15 munkanapon belül visszaérkezik.

(6) Amennyiben a megállapodást megkötőközíthasznáIatában érdekeltek az egyittműködési
megállapodásban meghatarozott anyags hozzájárulást az abban foglalt határidőben nem
fizetik meg, úgy az borúő feltételnek minősül, a megállapodás hatályát veszti és a
beraházás a rendeletben foglalt együttmriködéssel legalább 5 évig nem valósulhat meg.

(7) A berlhénás összköltségéből azÖnkormányzat viseli
a) akörttt létesítéséhez sziikséges engedéIyezési- és kiviteli tervek költségét,
b) a megvalósításhoz szükséges építési- és használatbavételi engedélyezési eljarás díját,
c) a műszaki ellenőr díját,
d) a kivitelezés lebonyolításához sziikséges közheszeruési eljrárási, valamint a

közbeszerzői bonyolítói díjat és
e) a fiildút szilétdburkolattal történő el|átásaköltségének 50 %-át.

4. Az útépítési érdekeltség i hozzájáralás

4.§

(1) Az útépítési eg}üttmúködésben részt nem vevő közut használatában érdekeltet (a
továbbiakban: kötelezett) a résztvevőket terhelő anyagihozzájáralás mértékéig Pápa Város
ÖnkormanyzataKé:pviselőtestiiletének Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban Gazdasági
Bizottság) határozatbanútépítési érdekeltségi hozzájáralás fizetésére kötelezi.
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(2) Azútépítési érdekeltségihozzájárulás megfizetésere azköteles, aki a kötelezettséget előíró

határozat meghozatala időpondában az ingatlan-nyilvrántartásba bejegyzett. tulajdonos.
Közös tulajdon esetén a tulajdonosokat tulajdoni hányaduk arányában terheli a ftzetési
kötelezettség.

(3) Amennyiben a kötelezett az ífiépitési érdekeltség hozzájarulás legalább 50 %,át a

határozatvéglegessé válásátkövető 15 napon belül megfizette,ugyanezenhatáidőn belül
a fennmaradó legfeljebb 50 oÁmegftzetésérerészletfizetési kérelmet nyujthat be.

(4) A Gazdaságí Bizottság, amennyiben az tiépítési érdekeltségi hozzájtárulás fennmaradó
összege
a) az 500 000 forintot nem haladja meg legfeljebb 6 havi,
b) az 500 000 forintot meghaladja legfeljebb l2havi
r észIetfizetést engedélyez.

(5) Amennyiben a kötelezett bármely részletmegfizetésével késedelembe esik, a 1artozás egy
összegben válik esedékessé.

(6) Ha a kötelezett az ingat|an tulajdonj ogát az útépítési érdekeltségí ttozzájérulás teljes
összegének megfizetése előtt másra ruházza, úw a még fennálló hátralék az éttruhénás

napjával egy összegben esedékessé válik.

(7) Az útépítési érdekeltségí hozzájáruIás késedelmes megfizetése esetén a Polgári
Törvénykönywől szóló törvény szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

5.§

A 4. §-ban foglaltakra az általénosközigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5. Zárő rbndelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa,202L. október 6.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző



Ákalanos indokolás

Magyarországhelyí önkormányzatahőI szőlő 201,1. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) l. és 2.

pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok kíilönösen a településfejlesztés, településrendezés és a

településüzemeltetés, amely magáhan foglalja a helyi közutak és tartozékainak kialakítását és

fenntartását is.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3l. § (1)-(2)bekezdése szerint akőz6t
használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a helyi örtkormányzat az
alapvetően helyi lakossági érdeket szolgálő kőTtlt építésére (foldút szilétd burkolattal való
ellátásara) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttmúködés)
formáját a r észtv ev ők maguk határozzék meg.
A helyi önkormrányzat -haazítépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada
részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közut hasznáIatában érdekelt természetes és jogi
személyt a résztvevők által váIIaIt anyagi hozzájárúás mértékéig - a rendeletében
meghatározott módon - útépítési érdekeltségíhozzájáruIás fizetésére kötelezheti.

A magánerős útépítésben érdekelt lakók megkeresték Pápa Város Önkormanyz atát és szakmai,
valamint anyag| támogatást kértek az ingatlanaikkal hataros közutak szilard burkolattal való
kialakítása érdekében.
Az érintettek képviselőivel történt egyeztetéstkövetően az önkormányzat szakértő bevonásával
felmérette azol<lak az utcátgak az áIlapotát, ahol az elműIt évtizedekben tulnyomőrészt
magántulajdonban lévő ingatlanok belteriiletbe vonását követően építési telkeket alakítottak ki,
majd ezeken a telkeken családi hénakat építettek.
A szakérIő jelentése alaplan M egyes utcákban eltérő mértékben hiányosak a közművek (út,

csapadékvíz-eIvezetés, közvilágstás, járda) annak ellenére, hogy áItaláhan a családi házak
építésére vagyhasználatbavételére vonatkozó hatósági engedélyek kötelezésekettutalmaztak
azok.kiépítésére.
Az ónkormányzat együtt kívan működni az ingatlantulajdonosokkal az utak megépítése
célláből, ezért indok olt az önkormanyzati rendelet-tervezet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Azönkormányzatirendelet-tervezetszertéIyhatályáthatátozzameg.

2. §-hoz

Az önkormányzati rendelet-tervezet alkalmazása és a jogbiztonság érdekében értelmező
rendelkezéseket tartalmaz. Emellett rendelkezésttartalmaz afizetendő hozzájáralás egységére,
amely alapján megállapíth ató a fizetésre kötelezettek köre.
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3. §-hoz

Azittépítésr együttműködés részlete s szabáIyait állapítjameg. Azegyüttműködés alapja aközút
hasznáIatában érdekeltek saját kezdeményezéseo amelyet írásban kell benyújtani. A
polgármester az étdekelteket tájékoztatja aberuhér;ás feltételeiről, amely nem csak a szilárd
burkolattal való ellátást jelenti, hanem - ahogy az értelmező rendelkezés is tartalmazza- egyéb
mélyépítési munkakat ís (vizí és közvilágítási létesítmények megvalósítása). Megfelelő számtt
szandéknyilatkozat visszaérkezését követően a felek megkötik az egyiittmúködési
megállapodást, amely részletesen tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket, valarint az
érdekeltségí hozzájárulás mértékét is. Az önkormányzati rendelet-tervezet rendelkezik a
megállapodást bontó feltételről és az aztkövető szankcióról is.
Az Önkormányzatviseli a helyi közút létesítéséhez szükséges engedélyezési- és kiviteli tervek
költségét, a megvalósitáshoz szükséges építési- és használatbavételi engedéIyezési eljarás és a
műszaki ellenőr díját, tovább á áNáIIaIja a kivitelezés lebonyolításáútoz szükséges kőzbeszetzési
eljárási és a közbeszerzőibonyolítói díjat,valamint a fiildút szilérdburkolattal történő ellátása
költségének 50 %-át.

4. §-hoz

A közút használatában érdekelt, de az együttműködésben részt venni nem kivánő, vagy
fonáshirány miatt nem tudó tulajdonosok is kötelesek megfizetni az tttépítési érdekeltségi
hozzájárulást. Az egyedi döntéseket átruháaotthatáskörben aGazdaságiBizottsághozzameg.
Az önkorményzatírendelet-tervezet lehetőséget biztosít arra is, hogy a kötelezett - a feltételek
fennállása esetén - azűtépítési érdekeltséglhozzátjérulást részletekben fizesse meg.

5. §-hoz

Az útépítési együttműködésben részt nem vevő, de a helyi kőzűthasználatában érdekeltekre
vonatkozó kötelezettség megállapitása hatátozattal történik, az ezzel kapcsolatos eljárás
hatósági ügy, amelyre az általánoskőzigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

6. §-hoz

A hatályb a l éptető rendelkezé st tarialmazza.



Elő zetes hatásv izsgáIat

A jogalkotásról szóló 20t0. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerinti a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni ahervezett
jogszabáIy valamennyi jelentősnek ítélthatásat, a szabályozás várhatő következményeit. Az
előzetes hatásvízsgáIatmegáIlapításai arendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Tarsadalmi. gazdasáei. költsé gvetési hatásai :

Az önkorm ányzatírendelet-terv ezet ahelyí lakosság érdekeit tafija szem előtt, figyelembe véve
aberubánás költségeit valamint a lakosság teherviselő képességét, Cél az,hogy az érdekeltek
minél nagyobb aranyban tudjanak részt venni a helyi közutak megépítésében, amely nem csak
az ott lakókat, hanem a város valamennyi polgályát szolgálni fogia. A megvalósítás növeli
egyrészt azingatlanok értékét, másrészt pedig az Onkorményzat törzsvagyonát.
Az együttműködéshez az Önkormányzat a szíikséges forrást a költségvetésében biztositja,
emellett igyekszik pályár"ati forrást is igénybe venni.
Az elkészült új utak csökkentik Pápa Varos Önkorményzatának Városgondnoksága és

Közterület-felügyelete karb antartásra fordított kiadásait.

Környezeti és egészségi következményei:
Az utak megepítése növeli a közlekedés biztonságát, továbbá a gé:pjárművek élettartamát,

emellett kevesebb por keletkezik a közlekedés során.

Adminisztratív terheket bgfolyásoló hatásai:
Az önkormányzatí rendelet-tervezetben foglalt útépítési együttműködések és azon alapuló
útépítések megvalósulása jelentős adminisztratív terhet jelentenek a Polgrármesteri Hivatalban.

A jogszabál}, meealkotásának szükségessége. a jpgalkotás elmaradásanak varható
következményei:
Az önkormányzat egyutt kívan mtiködni a lakossággal a helyi közutak mielőbbi megépítése
érdekében, ezért indok olt az önkormányzati rendelet -tewezet megalkotása.

A ioeszabály alkalmazásához szükséegs személyi" qzerve.zeti.Iárqyi és pénzüg.vi feltételek:
Az önkorményzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szeruezeti,tárgyt és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy l{risztina jegyző
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
Rádi Róbert váro sfej les ztési o sztáIyv ezető
B enecz Rita szo ciáli s és közi gaz gatási o sztáIyv ezető

c§--
Dr. Aldozó Tamás

polgármester

Pápa,202I. október 6.


