
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
13/1998. (V.29.) KT.  

r e n d e l e t e 
 

A járdaépítés, az útépítés, valamint a  
szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeirıl  

 
 
 
Módosítva: 
11/1999. /III.3l./ KT , 11/2002./VII.13./ KT, 24/2004.(XI.12.)ÖR, 34/2009. (XII.12.), 26/2012. 
(VI.08.) 
 

I. Fejezet 
Járdaépítés 

1. §. 
 

A város belterületi járdáin - a nem közvetlen ingatlanhoz kapcsolódó járdahálózat kivételével 
- felújítási munkát lakossági költségvállalással pályázat útján lehet végezni. 
 

2. §. 
 

A pályázat kiírásakor a jegyzı közzéteszi a felújítási munkákra fordítható tárgyévi keretösz-
szeget, a kivitelezés egységárát, a pályázat benyújtási határidejét, a kivitelezés befejezési 
idejét. 

3. §.  
 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
- Az érintett terület megbízottja útján adhatják be az ingatlan tulajdonosok. 

- Az ingatlan tulajdonosok a lakossági hozzájárulás befizetésére vonatkozó szándéknyilat-
kozatot írjanak alá. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a hozzájárulás mértékét, hogy 
egyösszegben vagy részletenként szándékoznak befizetni a vállalt hozzájárulást, valamint 
a befizetés határidejét. 

 
4. §.  

 
A pályázat elbírálásának feltételei: 
- a lakossági hozzájárulás mértékétıl függı rangsorolás 

- sikeres pályázat esetén lakossági költségvállalás rövidebb határidın belüli átutalása 

- a pályázat illeszkedjen a regionális pályázatokhoz a tovább pályáztatás érdekében 

- a pályázat elégítse ki az úthierarchia szerinti fontossági sorrendet 

- a felújítás mőszakilag indokolt legyen 

- a pályázat elbírálásakor elınyt élveznek azok a felújítási munkák, amelyek a város járda-
hálózatának folytonosságát biztosítják, kapcsolódó keresztjárdák között teljes hosszon ki-
épülnek. 

 
5. §. 
 

A pályázatokat a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. 



II. Fejezet 
Út- és útalap építés 

6. §. 

A helyi közúthálózat fejlesztése, fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata. 
 

7. §. 
 
/1/ A közút használatában  érdekelt magánszemélyek és jogi személyek, valamint a helyi 

önkormányzat az alapvetıen helyi lakossági érdekeket szolgáló közút építésére /földút 
szilárd burkolattal való ellátására/ együttmőködhet a 13. §. alatti feltételek szerint. 

 
/2/ Az útépítési együttmőködés formáját a résztvevık maguk határozzák meg. 
 
/3/ Az érdekeltek útépítı közösséget hozhatnak létre, ha az abban érdekeltek aránya több 

mint 50%. 
 

8. §. 
 

Amennyiben az útépítési együttmőködésben az érdekeltek több mint a 2/3-a részt vesz (2/3 
+ 1 fı), az abban részt nem vevı, de a közút használatában érdekelt magánszemélyt vagy 
jogi személyt az önkormányzat útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti. 
 

9. §. 
 

/1/ Az útépítı közösség tagjai egymás között szabadon határozzák meg az egyes tagokra 
jutó hozzájárulás mértékét. 

 
/2/ Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke az adott építıközösség egyes tagjaira jutó 

hozzájárulás átlagos értéke. 
 
/3/ Az építıközösség tagjaira az érdekeltségi hozzájárulás nem vethetı ki. 
 
/4/ Az építıközösség tagjait megilletı visszatérítés a tagokat az egyes tagok által befizetett 

adott összeg alapján illeti meg a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény sze-
rint. 

 
/5/ A kivetett érdekeltségi hozzájárulás befizetése után nem jár visszatérítés. 
 
/6/ A hozzájárulás kivetésébıl befolyó összeg az önkormányzatot illeti meg. 
 

10. §.  
 

A útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából a közút használatában érdekeltek: 
a közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, kereskedelmi vagy 
mezıgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkezı magánszemé-
lyek és jogi személyek. 

11. §. 
 

A közút használatában érdekelt sarki ingatlanok tulajdonosaira az érdekeltségi hozzájárulás 
csak az egyik érintett közút tekintetében vethetı ki. A kivetésnél a gépjármővel történı ingat-
lanra való ki és behajtást kell figyelembe venni, ennek hiányában az ingatlanra való gyalo-
gos bejutási irányt kell figyelembe venni. 



12. §. 
 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás, a jogerıs hatá-
rozat alapján a végrehajtás foganatosítása a jegyzı hatásköre. 
 

13. §. 
 

/1/ A város közigazgatási határán belül lakossági költségvállalással út- és útalapépítésre 
pályázat útján van lehetıség. 

 
/2/ A pályázat kiírásakor a jegyzı közzé teszi  az út- és útalapépítés keretösszegét, a kivite-

lezés várható egységárát. Pályázni évente két alkalommal lehet március 31-ig illetve au-
gusztus 31-ig. 

 
/3/ A pályázat benyújtásának feltételei: 
 - Az érintett terület megbízottja útján adhatják be az ingatlan tulajdonosok. 

- Az ingatlan tulajdonosok az érdekeltségi hozzájárulás befizetésére vonatkozó szándék-
nyilatkozatot írjanak alá. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a hozzájárulás mértékét, 
hogy egyösszegben vagy részletenként szándékoznak befizetni a vállalt hozzájárulást, 
valamint a befizetés határidejét. 

 

/4/ A pályázat elbírálásának feltételei: 

- belterületi út építése elsıbbséget élvezzen 

- az út építése ne ütközzön rövidtávú /5 év/ közmőépítési programmal 

- az út- és útalapépítés beruházási költségének minél nagyobb arányát vállalja az út-
építı közösség 

- a beruházás elıkészítı munkáinak költségfedezetét /lakossági költségvállalás része-
ként/ sikeres pályázat esetén minél rövidebb idı alatt biztosítsa az útépítı közösség, 
ezen összeg a tervezés, engedélyezési eljárás díj ellenértéke 

- a pályázó a beruházás lakossági költségfedezeti részét minél rövidebb idı alatt bizto-
sítsa 

- a pályázat illeszkedjen a regionális pályázatokhoz a továbbpályáztatás érdekében 

- a pályázat elbírálásakor elınyt élveznek azok a beruházások, melyek országos köz-
úthálózathoz kapcsolódnak és térséget feltáró utak 

- az építendı útszakasz illeszkedjen a meglévı kiépített úthálózathoz. 
 

/5/ A pályázatokat a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. 
 

14. §. 

Az útalapépítést követıen Szentes Város Önkormányzata az útalapot max. 5 éven belül az 
engedélyezett terv szerinti záróburkolattal látja el. 

 
III. fejezet  

Szennyvízcsatorna-hálózatépítés 
15. §. 

 
*/1/ A szennyvízcsatorna építésének együttmőködési formáját az érdekeltek maguk határoz-

zák meg. 
 



*/2/ A szennyvízcsatorna építés kezdeményezıi lehetnek: 
– az érdekeltek által létrehozott csatornamő társulat 
– az önkormányzat és az érdekeltek által létrehozott építıközösség 
– az önkormányzat 

/*Hatályos: 2002. július 13. napjától/ 

 
16. §.  

*/1/ Az önkormányzat segíti és támogatja a csatornamő társulat(ok) szervezését, megalaku-
lását. 

 
*/2/ Az önkormányzati támogatás formái: 
– megelılegezés 
– hozzájárulás az építés költségeihez 
– kézfizetı kezesség 
– kommunális adó alóli mentesítés 

/*Hatályos: 2002. július 13. napjától/ 

 
17. §.  

 
*/1/ Az önkormányzat vállalja a pályázatok benyújtásához szükséges tervek, dokumentációk 

elkészíttetését, a saját tulajdonában lévı társaságok által a felmerült költségek megelıle-
gezését, azzal, hogy a kiviteli terveket a kivitelezınek leszámlázza. 

 
*/2/ Az építési költséghez való hozzájárulás feltétele, hogy a társulat az önkormányzat által 

elızetesen meghatározott terület ellátását célozza, továbbá a csatornamő társulat az ér-
dekeltségi hozzájárulás összegét meghatározta és annak mértéke: 
– természetes személyek esetén legfeljebb 120.000,- Ft, egyösszegben vagy részletek-

ben megfizetve 
– jogi személyek és jogi személynek nem minısülı gazdasági társaságok és egyéb 

szervezetek estében legalább 180.000,- Ft, egyösszegben megfizetve. 
 
*/3/ Az önkormányzati támogatás mértéke a beruházás összegének más forrásból nem fe-

dezett része, de legfeljebb a beruházási összeg 20%-a. 
 
*/4/ Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a csatornamő társulat által felvett hitel mögött kézfi-

zetı kezességet vállal. Az önkormányzat minden hitelfelvétel esetén egyedileg dönt a 
kezességrıl és a viszontgaranciáról. 

 
*/5/ A csatornamő társulat tagjait az érdekeltségi területen levı ingatlanok vonatkozásában a 

bekötés évét követı évtıl öt éven át mentesség illeti meg a kommunális adó fizetési kö-
telezettség alól, amennyiben a házi bekötést a közterületi vezeték megépítése után 6 
hónapon belül üzembe helyezi. 

/*Hatályos: 2002. július 13. napjától/ 

 
18. §. 

 
/1/ A helyi szennyvízcsatorna fejlesztésre, építésre az önkormányzat és a lakosság építıkö-

zösséget hozhat létre. 
 
/2/  Az építıközösség létrejöttének feltétele, hogy az önkormányzat hozzájárulása nem ha-

ladhatja meg a beruházás összegének 20 %-át. 

 



19. §. 

/1/ Az elkészült szennyvízcsatorna-hálózat tulajdonjoga a társulat illetve az építıközösség 
megszőnésével az önkormányzatra száll. 

/2/ A szennyvízcsatorna-hálózatra történı utólagos rákötés feltételeit a mindenkori tulajdo-
nos határozza meg. 

/3/* Az önkormányzat tulajdonában lévı 1999. év elıtt épült szennyvízcsatorna-hálózatra 
történı utólagos rákötés egyszeri 42.500,- Ft jogdíj megfizetése után engedélyezhetı. 

*/Hatályos: 1999. április 1. napjától/ 

 
/4/* Az az ingatlan-tulajdonos, aki az önkormányzat tulajdonában lévı, 1999. év elıtt épült 
szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozik, a rácsatlakozási engedély kiadásának napjától 
számított 5 hónap alatt legfeljebb 5 havi részletben fizetheti meg a 42 500 Ft-ot. 
 
Az ingatlan-tulajdonos ingatlantulajdonosi minıségét a Polgármesteri Hivatal ellenırzi. Az 
önkormányzat a jelzálogjog bejegyeztetési eljárás lefolytatásától eltekint.” 
*/Hatályos: 2012. június 9. napjától/ 

 
/5/* A jogdíj megfizetésére kötelezett az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, akinek vagy amelynek a tulajdonában 
áll az épület vagy épületrész. Amennyiben az épületben több lakás, vagy több nem lakás 
céljára szolgáló egység van, a jogdíjat lakásonként, illetve egységenként kell megfizetni. 

*/Hatályos: 1999. április 1. napjától/ 

 
/6/ Az érdekelt magánszemélyek, akik megfizették az érdekeltségi hozzájárulást, öt éves 

idıtartamra mentességet kapnak a kommunális adó fizetési kötelezettség alól. 

/7/ Az érdekelt magánszemélyeket a közmőfejlesztésre befizetett hozzájárulás alapján a 
mindenkor érvényes rendelkezéseknek megfelelıen állami visszatérítés illeti meg. 

    Az l999. év elıtt épület önkormányzati tulajdonban lévı csatornákra utólagosan történı 
rácsatlakozások esetén az 89/l99l. /VII.l2./ Kormány rendelet alapján nem vehetı igénybe 
a 15 %-os közmőfejlesztési hozzájárulás visszatérítési kedvezmény.* 

*/Hatályos: 1999. április 1. napjától/ 

 
20. §. 

/1/ Az önkormányzat és a társulat illetve az építıközösség közötti együttmőködésrıl és köte-
lezettségvállalásról a Képviselı-testület minden esetben egyedi döntést hoz. 

/2/ A társulattal illetve az építıközösséggel - a Képviselı-testület mindenkori felhatalmazása 
alapján - a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya köt szerzıdést. 

 
21. §. 

Olyan esetben, amikor a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztéséhez nem főzıdik közvetlen 
magán- és közületi érdek, a fejlesztés önkormányzati beruházásban is megvalósítható. 
 
Záradék:* 
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa 2006/123/EK. irányelvnek megfelel. 
*(Hatályos: 2009. december 12. napjától) 
 
 
 
 

 



IV. Fejezet 
Záró rendelkezés 

22. §. 
 

E rendelet 1998. június 1. napján lép hatályba, egyben a 28/1993.(XII.17.)KT. számú Az 
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat építésének az 
önkormányzat és a lakosság közötti együttmőködés feltételeirıl szóló rendelet hatályát vesz-
ti. 
 

Csányiné dr. Bakró Nagy Vera sk.  Dr. Stern Sándor  sk. 
                 aljegyzı  alpolgármester 


