
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Többször módosított 29/1996. (XI. 8.) rendelete

a lakossági kezdeményezésű út, járda és közműberuházások
felhasználásáról.

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A rendelet hatálya
1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Kiskunfélegyháza  Város  közigazgatási  területére.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LCV. Tv. 8. §-ában
foglalt felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Szervezés, előkészítés
2. §

(1) Az  út  és  járdaépítés,  a  közműfejlesztés  szervezése,  lebonyolítása,  pénzügyi  és  egyéb
elszámolása, számítógépes nyilvántartása a Beruházási Csoport feladata.

(2) A  képviselők,  a  lakossági  szervezők  út,  járda  és  közmű  építésre  vonatkozó
igénybejelentéseit a Beruházási Csoport nyilvántartásba veszi.
     
     Jelentkezési határidő: minden év szeptember 30-ig folyamatosan.

1996. évben november 30.

Az önkormányzati választások évében, valamint a választási cikluson belül bármelyik év II.
félévében újonnan belépő önkormányzati képviselő számára a jelentkezési határidő a tárgyév
december 15. napja.1

(3) A bejelentett igény nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül a Beruházási Csoport
megvizsgálja  a  beruházás  műszaki  és  pénzügyi  megvalósíthatóságának  feltételeit,  a
fejlesztésbe  bevonható  lakosság  jelentkezési  arányait.  A Beruházási  Csoport  külön-külön
megvizsgálja a tanyavillamosítás, belterületi ingatlan villamosítás, vízvezeték-építés, valamint
gázvezeték-építés  esetén  a  támogatást  igénylők  szociális  körülményeit  és  az  ellátási
funkciókat.

Útépítésnél  az  útalap,  mint  lakossági  önerő  vállalása  esetén  az  építőközösség  köteles  a
munkálatok  megkezdését  a  hivatal  részére  bejelenteni,  valamint  a  műszaki-ellenőri
feladatokat  biztosítani.  A  kivitelezési  munkákat  csak  engedélyes  terv  alapján  a  feladat
végrehajtására  jogosult  vállalkozó  végezheti,  aki  ezen  munkák  műszaki  és  minőségi
paramétereit dokumentálni köteles.2

1 Mód.: 33/1998. (XII.14) rendelettel
2 Mód.: 44/1997. (XII.04.) rendelettel



(4) (a) Az igények elbírálására évente egy alkalommal kerül sor az éves költségvetési rendelet
elfogadását követő 453 napon belül.

    (b) A költségvetési rendelet elfogadásától számított 304 napon belül az útépítés esetén az
építő közösség a lakossági önerőt hitelt érdemlően bizonyítja a Beruházási Csoportnak.

     (c) Útépítésnél az útalap megvalósítását az építőközösség a Beruházási Csoportnak hitelt
érdemlően  bizonyítja  a  vállalkozási  szerződés  (aszfaltozási  és  befejezési  munkákra
vonatkozó) megkötésének időpontjáig.5

(5) A  Beruházási  Csoport  által  megvizsgált  és  ezen  rendeletben  rögzített  feltételeknek
megfelelő  igényeket  a  Városépítészeti,  Településfejlesztési,  Kommunális  és
Környezetvédelmi  Bizottság  véleményét  követően  a  várható  teljes  kiadási  előirányzattal
szerepeltetni kell a tárgyévi költségvetési rendelettervezet első változatában.

(6) A  Képviselőtestület  a  költségvetési  rendelet  elfogadásakor  a  Pénzügyi  Bizottság
véleményének  figyelembe  vételével  dönt  arról,  hogy  a  bejelentett  igényeket  milyen
keretösszeg erejéig tudja támogatni.

(7) Amennyiben az igények az elfogadott előirányzatot túllépik, akkor a VTKK Bizottság a
soron következő ülésén javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a rendelkezésre álló keretösszeg
felosztására.  A  Bizottság  jegyzőkönyvének,  illetve  a  Képviselőtestület  elé  kerülő
előterjesztésnek tartalmaznia kell bármely nem bizottsági tag javaslatát is.

(8) A felosztás során előnyben kell részesíteni azokat a beruházásokat /építőközösségeket/,
ahol  a  lakosság  által  vállalt  önerő  aránya  magasabb.  Tekintettel  kell  lenni  a  tervezett
beruházások, városrészek közötti arányos eloszlására is.

(9) A koordinációt  ellátó  jegyző a döntés után tájékoztatja  a szervezőt  a bejelentett  igény
műszaki és pénzügyi feltételeiről.

Lebonyolítás, pénzügyi elszámolás, nyilvántartás
3. §

(1) Az  építőközösségi  szerződés  alapján  a  Jegyző  szerződést  köt  az  építőközösséggel  a
beruházás lebonyolítására.

(2) A lebonyolításra és kivitelezésre a Beruházási Csoport a beruházási szabályzat, illetve a
közbeszerzési rendelet értelmében pályázatot ír ki.

(3) Az adható önkormányzati támogatás maximális mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A
százalék megállapításának alapja az előzetes árajánlatok szerinti költség.

(4) A bekerülési költséget az út, járda és közművezeték mentén fekvő, illetve azzal érintett
ingatlanok  között  egyenlő  arányban  kell  szétosztani  és  az  ingatlantulajdonosok  tulajdoni

3 Mód. 6/1997. (II.4.) rendelettel
4 Mód. 6/1997. (II.4.) rendelettel
5 Mód.: 44/1997. (XII.04) rendelettel
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hányaduk  arányában  kötelesek  azt  megfizetni.,  kivéve  erre  ettől  eltérő  megállapodás  van
közöttük.  /A tulajdoni  hányad  megállapításánál  az  önkormányzati  tulajdonú  ingatlant  is
figyelembe kell venni.

(5) Az önkormányzati támogatású beruházások műszaki terveit az önkormányzati rész terhére
a  Beruházási  Csoport  elkészítteti.  A tisztán  önerőből  megvalósuló  beruházások  műszaki
terveinek elkészíttetéséhez előleget kell az építőközösségnek befizetnie.

(6)  Az elkészült műszaki tervek alapján a szükséges engedélyeket a Beruházási Csoport kéri
meg, illetve szerzi be.

(7) A kivitelezési szerződés után a Jegyző meghatározza az érintett létesítményre jutó pénzbeli
hozzájárulás összegét a fizetés módját és határidejét.

(8) A kivitelezés alatt a műszaki irányításról és koordinálásról, valamint a műszaki ellenőrzés
biztosításáról a Beruházási Csoportnak kell gondoskodnia.

(9) A műszaki átadás-átvételi eljárásra, a hiánypótlási munkák átvételére az üzemeltetőt, az
építőközösség képviselőit meg kell hívni.

A  szavatossági  jog  érvényesítése  a  Beruházási  Csoport  feladata,  amennyiben  azt  az
üzemeltető határidőn belül írásban jelzi.

(10)  Az út, járda és közműépítés elszámolása, az üzembe helyezési okmány összeállítása, az
építmény-üzemeltetésre  való  átadása  a  Beruházási  Csoport  feladata  az  érvényben  lévő
rendeletek és megállapodások szerint.

(11) Közművezetékre való csatlakozáshoz az üzemeltető részére a Beruházási Csoport adja ki
az igazolást az érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről.

Közműre történő utólagos rácsatlakozás
4. §

Szennyvízcsatornára való rákötésre a műszaki átadás-átvételt követő 1 éven belül a jegyző
kötelezi az érintett ingatlan tulajdonosait.

Szociális alapú juttatás a lakossági önerőhöz
5. §

(1) A szociálisan rászoruló magánszemélyek számára az önerős részhez az önkormányzat a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletben
meghatározott feltételek fennállása esetén szociális kölcsönt biztosíthat.
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Záró rendelkezések
6. §

Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

  A 19/1993. /VI. 29./ Ök. Sz.; 32/1993. /X.4./ Ök. Sz.; 10/1995. /IV.11./ Ök. Sz.; 24/1995.
/VIII.15./  Ök. Sz.;  25/1996. /X.1./  Ök. Sz. rendelettel  módosított  15/1993. /V.17./  Ök. Sz.
rendelet.

Ezen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kiskunfélegyháza, 1996. október 15.

Dr. Csölle Yvette Ficsór József
        jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve 1996. november 8-án

Dr. Csölle Yvette
         jegyző
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