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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú projekt keretében 

támogatást nyert el „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak- Déli irányú föhálózat 

I ütem” nevű pályázata keretében. A pályázaton 248 340 874 forint támogatást nyert el az 

önkormányzat. A projekt eredményeként Gödöllőn a Dózsa György úton a Főtértől a Haraszti útig, 

a Haraszti úton a LEAR Corporation bejáratig és a Dózsa György út és Ádám utca között teremtődik 

meg és újul meg a kerékpáros közlekedési lehetőség.

A Dózsa György úton két szakaszban már elkészült a kerékpárút: A Szabadság tértől a Körösfői K. 

A. utcáig, valamint a Széchenyi I. utcától a Haraszti útig. Mindkét szakasz kivitelezőjét 

közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki.

A kerékpárút pályázathoz kapcsolódva a Szabadság tér és környezetének megújításáról is döntött a 

Képviselő-testület. A kerékpárút belső szakaszának kivitelezése és a Szabadság tér és környezetének 

rendezése céljából egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a Penta Kft. A Penta Kft. 

a kivitelezésen belül a kerékpárút „belső szakaszát” nettó 45 353 303 Ft + ÁFA, azaz bruttó 

57 598 695 Ft-ért , míg a módosított szerződés alapján a térrendezést 75 312 227 Ft+ ÁFA, azaz 

bruttó 95 646 528 Ft összegben vállalta. A térrendezés költsége a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 

projektben nem elszámolható költség, azonban a közös közbeszerzési eljárás és a megkötött 

vállalkozási szerződés miatt a pályázatban, mint nem elszámolható költség, önerőként fel kell 

tüntetni. A pályázati felhívás általános szerződési feltételek útmutatója pontosan meghatározza, hogy 

az önerőt képviselő-testületi határozatban milyen módon kell igazolni. A nem elszámolható költség 

fedezete Gödöllő Város 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll a Felhalmozási kiadások 

előirányzat „Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése” alcímen belül a járda kereten. A 

pályázati feltételeknek és a közbeszerzési eljárás ellenőrzéséről szóló jelentésben előírt 

kötelezettségünknek megfelelve a nem elszámolható költséget nevesíteni, mint a VEKOP projekt 

keretében biztosított önerő.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett indokok ismeretében a határozati javaslat elfogadását 

támogatni szíveskedjenek!
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Gödöllő, 2018. augusztus ,J ^„

Dr.

polgármester



Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő 

fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak- Déli irányú fő hálózat I ütem” nevű (2100, Gödöllő, 

Dózsa György út 2104 j. orsz. közút/hrsz.: 1147/főhelyszínű) projekthez biztosítja a szükséges önerőt 

az alábbiak szerint:

A projekt összköltsége bruttó 343 987 402 Ft, melyből elszámolható költség bruttó 248 340 874 Ft 

és nem elszámolható költség bruttó 95 646 528 Ft, mint önkormányzati önerő. A képviselő-testület 

az önerőt Gödöllő Város Önkormányzat 2018 évi költségvetésének Felhalmozási kiadások 

előirányzat „Út, járda, kerékpárú, buszvárók, parkoló építése” alcímen belül, a járdaépítés keretből 

átcsoportosítással biztosítja a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 keretre.
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