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Ikt.sz.: H/101-1/2022                                                                              Előterjesztés száma: 11/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Döntés a Várdomb utcai ingatlantulajdonosok magánerős 

útépítési támogatást kezdeményező szándéknyilatkozatainak 

utólagos befogadásáról 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Szabóné Molnár Krisztina        

műszaki-osztályvezető 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség  

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Várdombi utca közös képviselője Szada Nagyközség Önkormányzatához 2021. december 9-én 

benyújtotta a Várdombi utca (880/5 hrsz-ú kivett út művelési ágú ingatlanra vonatkozó) útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére irányulóan összegyűjtött szándéknyilatkozatokat – mint 

magánerős útépítés önkormányzati támogatása iránti pályázatot. 

A 880/5 hrsz-ú úthoz csatlakozó összesen 18 db ingatlan közül 14 db ingatlan tulajdonosától érkezett be 

az aláírt szándéknyilatkozat. 

 

A beérkezett szándéknyilatkozatok tartalmilag és formailag egyaránt megfelelnének Szada Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/2020. (IX.4.) 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak, viszont a beadvány jóval a 

Rendeletben előírt október 31. határidő után érkezett Hivatalunkhoz, így befogadása csupán abban az 

esetben nem ütközne jogszabályba, amennyiben 2023. évre szóló pályázatként kezelné azt a Képviselő-

testület! 

A költségvetés tervezéséhez, és a pótlólag beadott szándéknyilatkozat elfogadásához Képviselő-testületi 

döntés szükséges. 

A Képviselő-testület viszont 111/2021 (XI.25.) határozatában a Várdomb utcára vonatkozóan már 2022. 

költségvetési évre előirányzott 123.683.462 Ft összeget, amelyet az előkészületben lévő 2022. évi 

költségvetési rendelet tervezetében igyekszünk is megjeleníteni. Az ehhez szükséges 

szándéknyilatkozat-mennyiség azonban (a költségvetési koncepció készítésével párhuzamosan) végül 

nem érkezett be az Önkormányzathoz. 

A határidő után benyújtott mostani szándéknyilatkozat-csomag viszont csupán a Várdomb utca csak egy 

részére vonatkozik, amelyben a 44 lakóegységből csak 18 lakóegység lenne érdekelt, ennek alapján a 

beruházáshoz szükséges összeg eleve körülbelül a felére csökkenthet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházás fontosságára tekintettel a 2023. év helyett a 

2022. évre szólóan fogadja be a Várdomb utca 880/5 hrsz alatti részére vonatkozó 

szándéknyilatkozatokat – abban az esetben, ha az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az ehhez 

szükséges önkormányzati támogatás összege biztosítható. 

Az ehhez szükséges határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

Szada, 2022. január 4. 
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HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022. (I.27.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 11/2022. sz. előterjesztésben 

foglaltakra – a Várdomb utca 880/5 hrsz.-ú szakaszának magánerős útépítését az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetése terhére, 2022. évben kívánja támogatni abban az esetben, ha az Önkormányzat 

előkészületben lévő, 2022. február 24.-én megalkotni kívánt 2022. évi költségvetésének bevételi 

előirányzata az ehhez szükséges fedezetet biztosítani tudja. 

Erről a szándéknyilatkozatot tevők Közös képviselőjét írásban is értesíteni kell. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 


