Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2005. (XII.01.) rendelete
a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló
magánerős út és járdaépítésekről1

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §. (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a magánerős út- és járdaépítések anyagi terhéhez való hozzájárulással a
lakossági kezdeményezések elősegítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
I.

fejezet

A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya Lajosmizse Város belterületére terjed ki.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
2. §
(1) Az út- és járdaépítésekhez és járdafelújításhoz, valamint aszfaltszőnyegezéshez
nyújtandó támogatás mértékének elbírálása és odaítélése kizárólag pályázati
rendszerben történik.
(2) A lakossági útépítés, valamint aszfaltszőnyegezés támogatására csak a
beruházással érintett ingatlanok tulajdonosai által létrehozott utcaközösségek
pályázhatnak Járdaépítés és járdafelújítás támogatására egyénileg is lehet pályázni.
(3) A támogatás önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanonként nyújtható.
(4) Az út- és járdaépítésekre, járdafelújításhoz, valamint aszfaltszőnyegezésre
felhasználható támogatás összegét a kivitelezés évének költségvetése határozza meg.
(5) 2 A költségvetésből támogatásra számító pályázatokat tárgyévben folyamatosan kell a
pályázó utcaközösségnek az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott Bizottsághoz címezve a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalhoz
benyújtani.
(6) Az egyéni pályázók pályázatukat a polgármesterhez nyújtják be.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
3. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) Ingatlan: helyrajzi számmal rendelkező telek.
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(2) Belterület: a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg
kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket
tartalmazó – kijelölt része, amely az ingatlan-nyilvántartásban is ekként szerepel.
(3) Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően
kialakított és köz-, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek.
(4) Aszfaltszőnyegezés: meglévő régi itatásos módszerrel készült makadám útfelületek
aszfaltozása egybefüggően 4 + 1 cm vastagságban.
(5) Utcaközösség: az utcában lévő valamennyi önálló helyrajzi számmal rendelkező
ingatlan tulajdonosa.

II.

fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ALAPJA ÉS MÉRTÉKE
4. §
A támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:
a) útépítésnél a földmunkára és a pályaszerkezetre, valamint a hozzá tartozó
csapadékvíz elvezetésre – zárt csatornára vagy árokra – és a szükséges
műtárgyakra;
b) járdaépítéseknél
ba) új járdaszakasz megépítésére, vagy
bb) rendeltetésszerű használatra nem alkalmas járdaszakasz felújítására;
c) aszfaltszőnyegezésnél kizárólag olyan itatott makadámutakra, ahol már a
közművek korábban kiépítésre kerültek.
5. §3
(1)

Az önkormányzati támogatás mértéke:
a) új útépítés esetében a beruházás 60 %-a;
b) járdaépítés és járdafelújítás esetében a beruházási költség 60 %-a;
c) aszfaltszőnyegezésnél a beruházási költség 60 %-a

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mértéknél magasabb arányú támogatásról a Képviselő-testület
dönt.
III.

fejezet

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
6. §
(1) Önszerveződő kezdeményezésre induló út- és járdaépítéshez, valamint
járdafelújításhoz, aszfaltszőnyegezéshez nyújtandó támogatás elnyerésére irányuló
pályázatnak tekintendő a pályázó(k) által a 7. §-ban foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelő igény bejelentése.
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(2) A pályázat benyújtásának alapfeltétele az út- és járdaépítésben, illetve
járdafelújításban, aszfaltszőnyegezésben résztvevők arra vonatkozó nyilatkozata,
hogy a beruházási költség önerőből finanszírozott részének részvételi arány szerint
rájuk eső részét megfizetik
7. §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a magánerőből megvalósuló út- és járdaépítéssel, illetve járdafelújítással
aszfaltszőnyegezéssel érintett terület megnevezését;
b) a létesítendő beruházás fajtáját a földhivatali térképmásolaton feltüntetve;
c) a megvalósítással érintett valamennyi ingatlan tulajdonosának, kezelőjének
névsorát, az ingatlan helyrajzi számának, illetve a házszámának megjelölését,
az utcaközösség képviselőjének nevét, címét, telefonszámát. (1. számú
melléklet);
d) nyilatkozat az út és járda megvalósulása utáni térítésmentes önkormányzati
tulajdonba kerülésének tudomásul vételéről. (2. sz. melléklet)
(2) A részletes pályázati kiírást a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

IV.

fejezet

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
8. §
(1) 4A rendelet 2. § (5) bekezdésében benyújtott pályázatokról tárgyévben első
alkalommal a költségvetés elfogadását követő hónapban, ezt követően a benyújtást
követő 30 napon belül dönt a hatáskör gyakorlója
(2) A 2. § (6) bekezdése szerint benyújtott pályázatokat a benyújtást követő 30 napon
belül bírálja el a hatáskör gyakorlója.
(3) A pályázatok elbírálásának szempontja, e rendeletben foglaltak teljesülése.
V.

fejezet

A MAGÁNERŐS KÖZMŰBERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA
9. §
(1) A támogatás elnyerését követően a beruházás megvalósítására az értesítés átvételétől
számított 15 napon belül a pályázó, illetve a pályázó utcaközösség köteles a vállalt
lakossági önrészt teljes egészében az önkormányzat számlavezető pénzintézetének
számlájára befizetni.
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(2) Amennyiben a befizetés a jelzett határidőn belül nem történik meg, úgy a pályázó
elveszíti az egyszer már odaítélt önkormányzati hozzájárulás tárgyévi igénybe
vételére vonatkozó jogosultságát.
(3) Amennyiben az út- és járda megépítésének, felújításának, valamint az
aszfaltszőnyegezésnek műszaki és városrendezési akadálya nincs, a finanszírozás
biztosított, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal5 gondoskodik a szükséges
engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséről, valamint a hatósági engedélyek
beszerzéséről. A tervezés és a hatósági engedélyezési eljárás költségei az
önkormányzatot terhelik.

VI.
fejezet
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lét hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) A lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út- és járdaépítések, járdafelújítások,
valamint aszfaltszőnyegezés tekintetében a hatáskör gyakorlóját Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelete tartalmazza.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági kezdeményezésre
önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítések szervezéséről
és támogatási rendszeréről szóló, 19/2003. (XI. 07.) ÖR. számú rendelete.

Zsigó Viktor sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005.december 01.
Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző
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1. sz. melléklet
….. ÉVI LAKOSSÁGI ÚTÉPÍTÉSI /JÁRDAÉPÍTÉSI/ ASZFALTSZŐNYEGEZÉSI*
PÁLYÁZAT

Érintett terület megnevezése:
Pályázók megnevezése:
Név:

…………………………………………………..
Lakcím:

Hrsz.:

Aláírás

…………………………… ……………………………. ………….
.……………………
…………………………… ……………………………. …………… …………………….
…………………………… ……………………………. …………… …………………….
…………………………… ……………………………. …………… …………………….
…………………………… ……………………………. …………… …………………….
…………………………… ……………………………. …………… …………………….
…………………………… ……………………………. …………… …………………….
…………………………… ……………………………. ……………. …………………….
…………………………… ……………………………. ……………. ……………………..
…………………………… ……………………………. ……………. ……………………...
…………………………… ……………………………. …………….. ……………………..
…………………………… ……………………………. …………….. …………………….
…………………………… …………………………….. …………….. …………………….
…………………………… …………………………….. …………….. ……………………..
…………………………… …………………………….. ……………. ……………………..
…………………………… …………………………….. ……………. ……………………..
…………………………… …………………………….. ……………. ……………………..
…………………………… …………………………….. ……………. …………………….
…………………………… ……………………………… ……………. …………………….
…………………………… …………………………….. ……………. …………………….
…………………………… …………………………….. ……………. …………………….
…………………………… …………………………….. ……………. ……………………..
…………………………… ……………………………. ……………. …………………….
…………………………… ……………………………. ……………. …………………….
…………………………… …………………………… ……………. …………………….
…………………………… …………………………… ……………. …………………….
Utcaközösség esetén képviselőjének neve: …………………………………..
címe: ………………………………….
telefonszáma: ……………………………
Lajosmizse, ……………………………………………………
*a megfelelő rész aláhúzandó
………………………………………….
pályázó/közös képviselő
aláírása

2. melléklet a 39/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez6

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………………..
Lajosmizse, …………………………………………………….. …………sz. alatti lakos, a
lakossági …………….. pályázattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy a befizetési csekk átvételétől számított 15 napon belül a beruházási költségek 40 %-át térítem az önkormányzat felé.
Tudomásul veszem, hogy az elkészült …….. térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül az átadást követően.
Lajosmizse, ………………………………………..

……………………………………….

A befizetési csekket

á t v e t t e m.

Lajosmizse, ………………………………

………………………………………..
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3. melléklet a 39/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez7

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot ír ki a lakossági kezdeményezésre
önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítésre, járdafelújításra,
valamint aszfaltszőnyegezésre.
2.) A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet 1, 2. mellékletében foglaltakat.
3.) A pályázatokat lezárt borítékban – feltüntetve az évet és a pályázat fajtáját „…. évi
lakossági út és járdaépítés, járdafelújítás vagy aszfaltszőnyegezés”.
A pályázatok beadásának határideje: folyamatos
Helye: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
4.) Az önkormányzati támogatás mértéke a beruházási költség %-ában:
útépítés:
60 %
járdaépítés:
60 %
járdafelújítás:
60 %
aszfaltszőnyegezés: 60 %
5.) A pályázatokat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
Bizottság , illetve egyéni pályázat esetén a polgármester bírálja el.
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