
Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete  
3/2007 (II.27.) számú rendelete a belterületi utak építésének 

hozzájárulásáról 
 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete Az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVII. Tv. 28. §. (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a belterületi helyi útépítési hozzájárulás mértékérıl, 
és megfizetése szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 
A rendelet hatálya Pátka Község belterületére terjed ki.  
 

2.§. 
 

(1) Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a község belterületén 
szilárd burkolatú helyi közút (Továbbiakban: helyi közút) létesítése 
esetén együttmőködik az ott lakó ingatlantulajdonosokkal.  

(2) Az érintett ingatlantulajdonosok a helyi közút megépítése esetén 
ingatlanonként 40.000.- Ft hozzájárulást  köteles fizetni. Abban az 
esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak 
részarányuknak megfelelıen kell a hozzájárulásukat megfizetni.  

(3) Önkormányzat a befizetett hozzájárulásokat kizárólag az érintett 
belterületi helyi közút építésére fordítja.  

 

3.§. 
 

(1) Helyi közút kiépítése: az úttest, a hozzá tartozó járda, és a felszíni 
csapadék vízelvezetését biztosító mőtárgyak megépítését jelenti.  

(2) A hozzájárulást egy az önkormányzatnál nyitott külön számlára kell 
befizetnie az ingatlan tulajdonosának.  

(3) A hozzájárulás kifizetését az önkormányzat igazolás kiadásával 
bizonyítja az ingatlan tulajdonosa felé.  

 
4.§. 

 
(1) A hozzájárulás kiegyenlítéseire indokolt esetben egyedi részletfizetési 

kedvezményt adhat a polgármester. 



(2) Az egyedi részletfizetési igényt kérelem benyújtása formájában kell 
elıterjeszteni. 

(3) A kérelem nyomtatványát a polgármesteri hivatalban kell igényelni.  

(4) Az elıterjesztett kérelemrıl a polgármester 15 napon belül határozatban 
dönt. A döntés ellen fellebbezéssel a Képviselı-testülethez lehet 
fordulni.  

(5) A részletfizetést maximum 10 hónapra lehet megállapítani, törekedve az 
egyenlı részletek megállapítására.  

(6) Az egyedi részletfizetési kérelem elıterjesztésével egy idıben 2.000.- Ft 
eljárási költséget köteles fizetni a kérelmezı.  

(7) Az egyedi részletfizetést kizárólag szociális rászorultság, és rendkívüli 
élethelyzet kialakulása esetén lehet megállapítani.  

5.§. 
 

(1) Jelen rendelet 2007. április 01-én lép hatályba.  

(2) Jelen rendeletet a jegyzı a helyben szokásos módon teszi közzé. 

(3) A kérelem igénylılap mintája ezen rendelet 1. számú mellékletében 
található. 

 
 
Pátka, 2007. február 28. 
 
 

P.H. 
 
 
 

Füri Béla        Visi Szilárd 
  Polgármester              Jegyzı 


