
SZADA NAGYKOZSEG ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK

lll 20L6. (IX. 22.) önkormányzati RENDELETE

ÁZÚrÉpirÉsl ALAPRÓL sző|(l 6l20L3. (vII.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szada Nagyközség Öntormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörv énye 32.
cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. tv. 31. $-ában kapott felhatalm azás alapján, Magyarország he1yi
önkormányzatairól szó1ó 2011. évi CLXXXX. tv 13. $ (1) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott feladatk<jrében eljárva a következőket rendeli el.

1.5

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének az útépítési alaptól szőIő 612013.
(VII. 4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) címének helyébe a következő cím
lép:

''az 
útépítési érdekeltségi hozzájániástól''.

.)A

A Rendeiet Preambulumának helyébe a következó Preambulum lép:

,,Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről
szó1ó i988. évi I. tv. 31. $-ában kapott felhatalm azás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXxx. tv 13. $ (1) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.''

3.$

A Rendelet 1 . $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A rendelet alapvető célja, hogy Szada Nagyközség minden közútja szilárd pormentes
burkolatot kapjon. További célja' hogy ezen szabályozással elősegítse a he1yi lakossági és
gazdasági érdeket szolgáló közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítését,
azaz aközségben meglévő nem ponnentes burkolatú közutak szilárd burkolattal való e1látását,
valamint a szilárd burkolattal ellátoü rossz minőségű utak felújítását útépítési érdeke1tségi
hozzi1árulás megfizetésével' útépítési együttmúködés keretében.''



4.S

A Rendelet 1. $ (2) bekezdése helyóbe a következő rendelkezés lép:

,'Az (i) bekezdésben megfogalm azoír céI megvalósítását Szada Nagyközsóg Önkormányzata
alapvetően az éyes költségvetésében elkülönített pérzösszegből ftnanszírozza. A jelen
rendeletben szabályozott útépítési együttműködés keretében részben lakossági
finanszírozással is készülhet út vagy kapcsolódó infrastruktura.''

s.$

A Rendelet 2. $ (1) bekezdésében a 
',község'' 

szövegrész helyébe ,,nagyközség'' szöveg lép.

6.$

A Rendelet 3. $-ának címe helyébe a következő cím lép:

'.Önkormányzati fi nanszírozás''

7.$

A Rendelet 3. $-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Szada Nagyközség onkormán yzata a mindenkori éves költségvetésében az útépítési
fejlesztési pénzeszközök ingatlantulajdonosok érdekeit szolgáló közutak építésére szánt
ö s sze gét me ghatáIr ozza."

8.$

A Rendelet 3. $-ának (3) és (a) bekezdése hatályát veszíti.

e.$

A Rendelet 4. $-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,PáIyázat útján támogatást igényelhetnek az építendő út, járda használatában érdekeltek
közösségei, ha hozzájárulásukkal vállalják közút, járda epítését, ftjldút szilárd burkolatta1 való
ellátását' illetve szilárd burko]attal ellátott rossz minőségű út felújítását."

10s

A Rendelet 6. $-ának (3) bekezdése hatályát veszíti.

11.$

A Rendelet 7. $-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



,'Az útépítési fej1esztési pénzeszközökből azon - e rendelet hatálya alá tartoző - közútépítés

támogatható, amely a közút haszná1atában érdeke1t lakosság és az önkormányzat útépítési

együttmúködése alapj án valósul meg.''
12.$

A Rendelet 7' $-a (3) bekezdésének b) pontja hatályát veszíti.

13.$

A Rendelet 9. $-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 1ép:

,'A beérkezett pá|yázatok a Pénzügyi és Á1talános Bizottság véleményezésével kerülnek

elbírálásra a Képviselő-testület elé.''

14.$

A Rendelet 1 . és 2. számú melléklete hatályát veszíti.

1s s

A Rendelet jelenlegi 3. számú mel1ék1ete 1 . számú melléklet lesz'

16.S

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba' kihirdetéséről a jegyző a helyben

szokásos módon gondoskodik.

Szada, 2016. szeptember 21.

Kihirdetési záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szada, 2016. szeptember 22.
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jegyzo


