
  

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2005. (V.09.) rendelete  

 
az Önkormányzat és a közút használatában érdekeltek együttműködésében megvalósuló 

közműépítésekről és a kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulásról 
 
 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére, valamint a közúti közlekedésről szóló, módosított 1988. évi I. törvény 31. 
§-ának helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vámosszabadi község közigazgatási területén a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt építési követelményeknek megfelelő, ingatlanok megközelítését 
szolgáló út és az ehhez kapcsolódó járdaépítésre, valamint csapadékvíz elvezető építésére. 

(2) A közműépítés a közút használatában érdekeltek, valamint az Önkormányzat 
együttműködésben valósul meg. 

(3)  A megvalósuló közműépítés az ingatlantulajdonosok pénzeszközeiből (a továbbiakban: 
önerő) az önkormányzat esetleges hozzájárulásából (a továbbiakban: támogatás), valamint 
esetleg a fejlesztésben szintén érdekelt harmadik féltől átvett pénzeszközökből realizálható. 

 
Értelmező rendelkezések 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
(1) Ingatlan: az ingatlan nyilvántartás szerint önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített 

vagy beépíthető földrészlet. 
(2) Közműépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járda burkolat 

építése (beruházás), a hozzátartozó csapadékvíz elvezetéssel. 
(3) Közút használatában érdekeltek: természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság. 
(4) Társulás: a közút használatában érdekeltek által meghatározott együttműködési forma, 

mely lehet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.(Továbbiakban:Ptk.) 568. §-
ában meghatározott polgári jogi társaság, valamint a Ptk. 578/B. §-ban meghatározott 
építőközösség. 

 
Az építések szervezése 

3. § 
 

 (1) A közműépítési beruházás a helyi építési szabályzattal és a szabályozási tervvel, az 
Önkormányzat fejlesztési tervével összhangban a közút használatában érdekeltek 
kezdeményezésre szervezhető. 

(2) A közműépítési beruházás Önkormányzattal együttműködésben történő megvalósításához 
a közút használatában érdekeltek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő társulást 
hoznak létre. A társulás tagjai a képviseletről gondoskodnak. 

(3) Közműépítő társulásban beépített, valamint beépítetlen ingatlan esetén ingatlanonként lehet 
részt venni. 



   

 

(4) Közműépítő társulásban az érdekelteknek egyenlő arányban lehet részt venni. Érdekeltnek 
tekinthetők azok az ingatlan tulajdonosok, akiknek ingatlana határos a megépülő közúttal. 
Amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor ők együtt fizetik az ingatlanra 
jutó költséghányadot. 

(5) Az együttműködésben való részvételi és ellátási jogosultság nem személyhez, hanem 
ingatlanhoz kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható. 

 
Az építések önkormányzati támogatása 

4. § 
 

(1) A támogatás elbírálása és odaítélése kizárólag pályázati rendszerben történhet. Pályázaton 
kívül e célra támogatás nem adható. 

(2) Az önerős közműépítések támogatására felhasználható keretösszeget az éves költségvetési 
rendelet határozza meg.  

(3) A keretösszeg felosztását a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és 
a Környezetvédelmi Bizottság elnöke készíti elő képviselő-testületi döntésre. 

(4)  A pályázat a rendelet 1. sz. mellékletét képező adatlapon nyújtható be a Polgármesteri 
Hivatalnál. 

(5) A pályázati adatlapnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) létesítendő közmű megnevezését, főbb paramétereit 
b) az érintett terület megnevezését, ismertetését 
c) az együttműködésben résztvevő ingatlantulajdonosok (haszonélvező, kezelő, használó) 

névsorát, az ingatlan helyrajzi számának, illetve házszámának, valamint a lakcím 
megjelölésével, 

d) a megvalósítással érintett valamennyi ingatlantulajdonosának (haszonélvező, kezelő, 
használó) írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a társulásban részt kíván-e venni, a 
megvalósítás ingatlanra eső költségének vállalása mellett, vagy nem 

e) társulási nyilatkozatot a közműnek a megvalósulás utáni önkormányzati vagy társulás 
tulajdonába kerülés feltételeiről 

(6) A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell az elfogadott kivitelezői árajánlat alapján az önerő 
mértékét és a társulási szerződést.  
(7) A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai, melyek együtt vizsgálandók: 

a) az önerő mértékének nagysága, 
b) településfejlesztési és rendezési, valamint környezetvédelmi szempontok, 
c) az érintett ingatlanok száma, 

(8) A pályázatok elbírálása képviselő-testületi ülés keretében történik, melyre a társulás 
képviselőjét is meg kell hívni. 
(9) A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonosok-önkormányzati 
tulajdon nélkül- több mint 2/3-a belépjen a társulásba. 
(10) Az Önkormányzat az alábbi műszaki tartalom figyelembe vételével dönt a támogatásról: 

a) útépítésnél: pályaszerkezet és tervezett burkolat kialakítása esetén 
b) járdaépítésnél: a terephez és az úthoz igazodó járdaszerkezet kialakítása esetén. 
c)  csapadékvíz elvezetésnél: szikkasztóárok, valamint elvezető árok és műtárgyának 

kialakítása esetén 
(11) Az önkormányzati támogatás mértéke -az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének 
ismeretében -a pályázati kiírásban kerül meghatározásra. 
(12) A kezdeményezésben megvalósuló közműépítéshez önkormányzati támogatás csak akkor 
adható, ha korábban az ivóvízvezeték, a szennyvízcsatorna és gázvezeték is megépítésre került. 
(13)  A társulásnak odaítélt támogatás visszavonható, ha az együttműködési megállapodásban  
meghatározott ideig nem kezdődik meg a beruházás. 
(14) A visszavont támogatás összegéről a képviselő-testület rendelkezik. 



   

 

(15) Amennyiben az igények a költségvetésben meghatározott keretet meghaladják, a támogatás 
megemelését a bizottság kezdeményezheti a testületnél. 
(16)A képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásakor egyúttal dönt a pályázat kiírásáról 
és a három bizottsági elnökből álló eseti bizottság létrehozásáról. 
(17) A kiírástól számított 30 nap áll rendelkezésre a pályázatok benyújtására 
(18) A képviselő-testület a pályázatok benyújtását követő 30 napon belül bírálja el a 
pályázatokat. . A határidőn túl érkezett pályázatokat a képviselő-testület mérlegelés nélkül 
elutasítja. Hiánypótlásra  egy alkalommal a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül van 
lehetőség. 
(19) A benyújtott pályázatok elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül valamennyi 

pályázót(társulást) írásban értesíteni kell. 
 

Az építések lebonyolítása 
5. § 

 
(1) Feleknek együttműködési megállapodást kell kötni, melyben rögzíteni kell a 

megvalósítandó beruházás megnevezését, költségét, az Önkormányzat és a társulás (esetleg 
harmadik fél) közötti költségmegosztást (önkormányzati támogatás, illetve az önerő), a 
fizetési, kivitelezési feltételeket. 

(2) Együttműködési megállapodást kell kötni akkor is, ha az önkormányzati együttműködés 
anyagi hozzájárulást (támogatást) nem jelent, csak szervezési, bonyolítási együttműködést.  

(3) Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell, hogy a társulás elfogadja jelen 
rendelet 6. §-ban foglaltakat.   

(4) A beruházás kivitelezése csak az önerő rendelkezésre állása és a képviselő-testület döntése 
után indítható. 

 
 Útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

6. § 
 
(1) Amennyiben, a jelen rendelet hatályba lépését követően indított együttműködésben, az 

érdekelt ingatlanok több mint kétharmadának tulajdonosai részt vettek, akkor az 
együttműködésben részt nem vevő, a beruházáshoz hozzá nem járuló, de érdekelt 
ingatlanok tulajdonosai útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni, a műszaki 
átadást követően. 

(2) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a képviselő-testület írja elő. 
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást az ingatlannak a kötelezettséget előíró határozat 

meghozatalának időpontjában lévő tulajdonosának kell megfizetni, több tulajdonos esetén 
a tulajdoni arányok szerint. 

(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül kell megfizetni. 

(5) A képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat a kötelezett kérelmére, melyet a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. 

(6) Késedelmes teljesítés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell 
megfizetni. 

(7) A teljesítés elmulasztása esetén az útépítési érdekeltségi hozzájárulás közadók módjára 
behajtható. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséig, illetve behajtásáig a 
fizetésre kötelezett tulajdonában lévő ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyezni az ingatlan-
nyilvántartásba. 

(8) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából érdekeltnek tekintendők azok az 
ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana határos a megépült közúttal, valamint annak 
műtárgyával. 



   

 

(9) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana két vagy több közúttal határos, az  
együttműködésben előbb megépülő közút használatában tekintendő érdekeltnek. Az ilyen 
tulajdonos csak egy út megépítése során kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére. 

(10) Az Önkormányzat a befizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulást elkülönített számlán 
kezeli és évente egy alkalommal köteles a beruházás költségeit vállalóknak arányosan 
visszatéríteni. 

 
Átmeneti és záró rendelkezések 

7. § 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésének évében a pályázat kiírásáról a képviselő-testület a 

rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 
 
Vámosszabadi, 2005. május 5. 

 
 

Takács Ferenc     Burányi Bernadett  
    polgármester                 jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja:2005. május 9. 
 
 
        Burányi Bernadett 
         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P 

 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2005. (V.09.) sz. rendeletéhez 
 
 
I.)Létesítendő közmű megnevezése, főbb paraméterei:…………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
II.)Az érintett terület megnevezése, ismertetése:……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
III.) Az együttműködésben résztvevő ingatlantulajdonosok (haszonélvező, kezelő, használó) 
névsora az ingatlan helyrajzi számának, házszámának, valamint a lakcím megjelölésével: 
 
Név: Helyrajzi szám: Házszám: Lakcím: 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
(A táblázat sorai szükség esetén, pótlapon bővíthető!) 



   

 

 
IV.) A megvalósítással érintett valamennyi ingatlan tulajdonosának( haszonélvező, kezelő, 
használó) írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a társulásban részt kíván –e venni, a 
megvalósítás ingatlanra eső költségének vállalása mellett, vagy nem, csatolandó a pályázati 
adatlaphoz! 
 
V.)Nyilatkozat a közmű megvalósítás utáni tulajdoni viszonyáról csatolandó a pályázati 
adatlaphoz! 
 
V.) Egy ingatlanra eső önerő mértéke elfogadott kivitelezői árajánlat alapján:……………..ezer Ft. 
 
VI.)A társulás megalakulását dokumentáló szerződés csatolandó a pályázati adatlaphoz!  
  
 
 
Vámosszabadi, ………………………… 
 
 
         ……………………………. 
          Képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázati adatlapot két eredeti példányban kell benyújtani. 
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