
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/1993.(IV.8.) 
r e n d e l e t e 

 
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

 
(a módosítással egységes szerkezetben) 

 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 31. §-a alapján az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építése (földút 
szilárd burkolattal való ellátása) érdekében az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
1. § (1) Csorvás Város Önkormányzata a közút használatában érdekelt, de az útépítési 
együttműködésben részt nem vevő magánszemélyt, illetve jogi személyt az 
együttműködésben résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezi. 
 
(2) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás – mint a lakosság egészét, vagy nagy részét érintő 
feladat ellátásához szükséges fizetési kötelezettség -, adók módjára behajtandó köztartozás. 
 
2. § 1 Az útépítési érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-
testület Csorvás Város polgármesterére ruházza át. 
 
3. § (1) 2 A kötelezett az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségének a 
kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül tehet 
eleget. Késedelmes teljesítés esetén a kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek 
mértéke a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2007. évi 
CXL. törvény 138. §-ának (3) bekezdése szerint – minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
 
(2) 3 Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás  megfizetésére kötelező határozat elleni 
jogorvoslatra nyitva álló határidő letelte előtt kérelemre, maximum 10 havi részletfizetési 
kedvezményben részesül az, 

a) akinek családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át; 

b) aki egyedülálló, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban a havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 
(3) 4 
 
 
 

                                                 
1 A 2. §-t a 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosította. 
2 A 3. § (1) bekezdését a 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosította. 
3 A 3. § (2) bekezdését a 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosította. 
4 A 3. § (3) bekezdését a 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosította. 



4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
5. § 5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
Szilágyi Menyhért    Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
     polgármester      jegyző 
 
Kihirdetve: 1993. április 8-án. 

                                                 
5 Az 5. §-t a 8/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet állapította meg. 


