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Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének  

…/2021. ( . ) önkormányzati rendelete  

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Szada Nagyközség Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerint 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési érdekeltségi 

hozzájárulásról szóló 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Az érdekeltségi hozzájárulás mértékét – a legkedvezőbb ajánlatban foglaltak alapján – az 

Önkormányzat Képviselő-testülete az érdekeltek arányában a rendelet szabályai szerint 

határozza meg.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 

 

 

Közzétételi záradék: 

Ezt a rendeletet 2021. ………….. napjától közzétettem.  

Szada, 2021. ………………. 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 7. § 

(1) bekezdése kimondja továbbá, hogy Önkormányzat az útépítés kivitelezése tekintetében 

köteles beszerzési – közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházás esetén 

közbeszerzési – eljárást lefolytatni. A rendelkezéssel a feladatok és hatáskör a képviselő-

testületet illetik meg, azonban ezen feladatellátás természetszerűleg nem jelenti azt, hogy a 

konkrét feladatot magának az önkormányzatnak kell ellátnia. A feladat ellátás módját a 

képviselő-testület önállóan meghatározta ugyan (a beszerzési eljárás lefolytatásával korábban 

megbízta a Szada Nova Nonprofit Kft.-t), azonban – tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárás 

lefolytatására az önkormányzati szabályzat, míg a közbeszerzési eljárás lefolytatására a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni – ezért 

javasolt a fenti rendelkezés Ör.-ből történő hatályon kívül helyezése.  

   
A rendeletet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozta 

meg Szada Nagyközség Polgármestere.   

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

 

Rendelet-tervezet címe:  

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

szóló 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. ( . ) 

önkormányzati rendelet 
 

Várható társadalmi, gazdasági hatások: nem mérhető 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: nem mérhető 

 

Környezeti, egészségügyi következmények: nem releváns  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns 

 

Egyéb hatás: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges: szövegpontosítás  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyei: adott 

- szervezeti: adott 

- tárgyi: adott 

- pénzügyi: adott 

 


