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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a 
forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési 
előírásairól szóló 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet mellékletének 17.1 pontja szerinti 
együttműködési megállapodást kössük meg. 

A hivatkozott rendelet 17 .1 pontja szerint „A forgalomirányító jelzőlámpákat az út 
kezelőjének kell fenntartania és működtetnie. Az olyan forgalomirányító jelzőlámpák 

működtetésénél, ahol a csomópontba csatlakozó utak nem azonos útkezelők kezelésében 
vannak, az érintett útkezelők közötti - a forgalmi ágak száma által meghatározott érdekeltségi 
arány figyelembevételével megkötött - megállapodás az irányadó." 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érdekeltségi arány megállapítására a jogszabályi előírást és 
a pontosabb költségmegosztást megcélozva a fénypontok számát javasolja mérvadónak. 

Jelenleg Gödöllő város közigazgatási területén belül az országos közúthálózaton lévő 
jelzőlámpás csomópontok 401 db fénypontja közül 174 db tartozik önkormányzati 
érdekeltségbe. 

Az országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetését az érvényes 
Útügyi Műszaki Előírások alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi. Ez magában foglalja 
a berendezések távfelügyeleten keresztüli és . helyszíni ellenőrzését, 24 órás diszpécser 
szolgálatot, a berendezések ki és visszakapcsolását (pl.: baleset, rendezvény, úton folyó 
munkák esetében), hibák javítását, rongálás esetén a helyreállítást, a dokumentációk 
kezelését, közműegyeztetést, villamos felülvizsgálatokat. 

Az együttműködési megállapodásban szereplő üzemeltetési díj két részből tevődik össze. 
Alapját az előre meghatározható, kötelezően elvégzendő ellenőrzési és karbantartási 
tevékenységek átalánydíja képezi. Ez a díj kiegészül az eseti javítások költségével. A 
jelzőberendezések elektromos energia felhasználási díját jelenleg Önkormányzatunk fizeti, a 
megállapodás megkötését követően ez a költség arányosan elszámolásra kerül a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. felé. 

A forgalombiztonságot javító jelzőlámpás forgalomirányítások fenntartása, üzemeltetése 
közös érdeke a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek és az Önkormányzatnak, ezért kérem .a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Gödöllő város területén az országos 
közúthálózaton lévő közúti forgalomirányító jelzőberendezések uzemeltetési költségeinek 
megosztása tárgyú, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás 
szövegét. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gödöllő város területén az 
országos közúthálózaton lévő közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési 
költségeinek megosztása tárgyú együttműködési megállapodást a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel megkösse. 

Határidő: 201 7. július 15. 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Gödöllő, 2017. június „ „ 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Magyar Közút Nonprofit Zrt 
1024 Budapest Fényes Elek u 7-13., 
MKB 103 00002-10460102-4902002 7 
14605749-2-44, 
01-10-046265 
Magyari László megyei igazgató és Rutkay László megyei osztályvezető 
együttesen (a továbbiakban: Magyar Közút Zrt. ), 

Gödöllő Város 

(a továbbiakban: 

- együttesen Felek - között az alábbi helyen és időben, akik a 1. pontban meghatározott tárgyban vállalnak 
együttműködést: 

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Jelen megállapodás tárgya - a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és 
üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet 17.l pontjában foglaltakra tekintettel - a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó, országos közúthálózaton lévő· 

. közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása. A költségmegosztás a jelen 
megállapodás 1. számú mellékletét képező létesítményjegyzékben felsorolt jelzőberendezésekre terjed ki. A 
megosztás mértékének meghatározása az érdekeltség arányában, a fénypontok elhelyezkedése alapján 
történt. 

Felek rögzítik, hogy az országos közúthálózaton elhelyezkedő, közös érdekeltségi körbe tartozó 
jelzőberendezések esetében az üzemeltetési feladatokat a vonatkozó előírások szerint a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. végzi, amelynek költségeit Felek a jelen megállapodás II. pontjában rögzítettek szerint osztják 
meg egymás között. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a jelzőberendezések üzemelését távfelügyeleti 
rendszeren keresztül kíséri figyelemmel. 

II. ÜZEMELTETÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA 

Az éves üzemeltetési díj a megállapodás megkötésekor - ' az 1. szamu melléklet szerinti 
létesítményjegyzékben - meglévő jelzőberendezésekre terjed ki. A díj megosztásának mértéke az érdekeltség 
arányában jelző-berendezésenként került megha~ározásra, amelyet a. létesítményjegyzék tartalmaz. 
Amennyiben a létesítményjegyzék új jelzőberendezéssel bővül, felek a megállapodást kölcsönösen írásban 
módosítják. 
Az üzemeltetési díj két részből tevődik össze. A díj alapját képezi az előre meghatározható, kötelezően 
elvégzendő ellenőrzési és karbantartási tevékenységek éves átalánydíja. Ez a díj kiegészül az adott évben 
esedékes eseti javítások részarányos díjával. A felszámításra kerülő, utóbbi díjtétel körébe tartozik 
mindazon rongálásból vagy elemi csapásból eredő káresemény miatti javítás díja is, amelyet a biztosító nem 
térít meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. 
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A fizetendő átalánydíj és eseti javítási díj tartalmazza mindazon tételeket (munkadíj, anyagok, kiszállás stb.), 
amelyek az üzemeltetési'tevékenységhez, annak ellátásához szükségesek, így különösen: 

ellenőrzési, karbantartási és javítási tevékenység munkadíja . 
kiszállási díj 
anyag és alkatrész díj 
távfelügyeleti telekommunikációs díj 
munkahelyi általános költség (MÁK) 
villamos energiafelhasználás díja 

A létesítményjegyzék szerinti jelzőberendezések ellenőrzési és karbantartási munkáinak egy naptári évre 
eső részarányos átalánydíja: 

1.328.896,- Ft+ áfa, azaz egymillió-háromszázhuszonnyolcezer-nyolcszázkilencvenhat Forint+ÁFA 

III. FELEK JOGAI ÉS 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a szerződésben rögzített tevékenységét köteles a forgalom lehető legkisebb 
mértékű zavarásával végezni. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az Önkormányzat írásbeli kérésére köteles az elvégzett tevékenységekről 
részletes tájékoztatást adni. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az Önkormányzat írásbeli kérésére köteles az előre tervezett munkák 
ütemtervét rendelkezésre bocsátani. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Magyar Közút Nonprofit ~rt. a feladatai végrehajtásához harmadik fél 
közreműködését igénybe veheti. 

I 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelzőberendezés esetlegesen szükségessé váló felújítás költségeit - ha 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére nem állnak rendelkezésre külső (állami, EU stb.) források - közösen 
viselik, melyről előzetesen egyeztetést folytatnak. Amennyiben a jelzőberendezés felújítása esedékessé válik, 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. tételes költségkimutatást készít az Önkormányzat számára a részarányos 
költségekről. A megvalósításban nincs mérlegelési jogköre az Önkormányzatnak, az olyan felújítási munkák 
esetén, amelyek a további működéshez feltétlenül szükségesek, de nem tartoznak ajavítási munkák körébe. 

Felt:1k megállapodnak abban, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő jelzőberendezések energiafelhasználásának 
díját továbbra is Önkormányzat fizeti. 
Az Önkormányzat a megfizetett energiafelhasználási díjak Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re eső részéről 
negyedéves összesítésben számlát állít ki. 

I~ KAPCSOLATTARTÁS 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője: 

Név: Dubrovszky Balázs 
Beosztás: üzemeltetési és fenntartási mérnök 
Telefon: + 36-1-819-9042 
Fax: +36-1-336-8379 
Mobil: +36-30-690-2010 
E-mail: dubrovszky.balazs@pest.kozut.hu 

Önkormányzat képviselője: 

Név: 
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Beosztás: 
Telefon: 
Fax: 
Mobil: 
E-mail: 

Felek a jelen megállapodásban foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban kötelesek 
megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; vagy 
telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi 
személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, 
ajánlott postai küldeménynél az átvétel napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél postai visszafordításának 
napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe 
venni. 

V. SZÁMLÁZÁS, 

Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a II. pontban megállapított éves üzemeltetési négy 
részletben, negyedéves bontásban fizeti meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. Ennek alapján a 
számlázására negyedévente, a tárgyidőszakot követő 30 napon belül kerül sor. Ez a díjtétel kiegészül -
amennyiben felmerül - a III. pont szerinti felújítási költségek részarányos díjával. 

A jelen megállapodás aláírásával Önkonnányzat visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiek 
szerint meghatározott díjat az Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiállított számlán feltüntetett határidőn belül 
átutalással kiegyenlíti. 

Felek megállapodnak, hogy az egymással szemben fennálló követel~seiket kompenzálással is kiegyenlíthetik. 
A kompenzációt követően fennmaradt különbözetet a kötelezett 30 napon belül köteles megfizeti. 

VI. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

Jelen megállapodást bármelyik fél - a másik fél előzetes értesítése mellett - azonnali hatállyal felmondhatja, 
ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, így különösen, ha a jelen megállapodás 
díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való 
további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Hatályba lépés 

Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napját - eltérő időpontban történő 'aláírás esetén a későbbi 
aláírás napját - követő hónap első napján lép hatályba és határozatlan időre terjed ki. 

2. A szerződés módosítása 

Felek megállapodnak abban, hogy a létesítményjegyzék változása esetén a megállapodásban foglalt díjat 
kölcsönösen módosítják. 

Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás évfordulója alkalmával a megállapított díjakat 
felülvizsgálják és annak mértékét legfeljebb az inflációs árindex mértékével egyezően módosítják. 

3. Jogviták rendezése 
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Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezési az irányadóak. 

Ha vita merül fel a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 
napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, 
sem választott bíróságot. 

4. A szerződés mellékletei 

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közös érdekeltségi körbe tartózó jelzőberendezések 
létesítményjegyzéke (1. sz. melléklet). 

Jelen megállapodást a Felek - ideértve a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket is -
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: létesítményjegyzék 

Kelt: Budapest, 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Képviseletében: 

Magyari László megyei igazgató és 
Rutkay László megyei osztályvezető 

polgármester 
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1. sz. melléklet 

Szám ~gak szárr erzékelök [db hagyományos jelzöfejek [db] LED-es jelzöfejek [db] E fénypontok száma éves díjösszetevök 
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ID Település LIK út (1) szelv. út(2) szelv. megnevezés g- :J >- Ol > > ÖSSZ rész önk rész energia kiszállás ügyelet díj érdek. Díj Teljes díj m 0 ..e O> ..e e: (]) ('I) ('I) ('I) N ...... ...... 11) E ('I) ('I) ('I) N ...... ...... 11) 11) E j!! 

1 0033 Gödöllő L 3 31+060 Dárda utca gyalogos 2 1 2 2 81 10 4 4 58 834 58 320 25 OOO 79 336 0,4000 88 601 221 490 

2 0034 Gödöllő L 3 28+100 Tessedik Sámuel u. csomóponti 2 1 1 5 7 4 2 76 25 7 7 92162 54 720 25 OOO 79 338 0,2800 70 341 251220 

3 0035 Gödöllő L 3 28+245 Táncsics Mihály út csomóponti 2 1 2 2 2 7 3 4 2 76 31 15 15 93 613 54 720 25 OOO 79 337 0,4839 122 261 252 670 

4 0036 Gödöllő L 3 28+854 2104 25+436 Szabadság tér csomóponti 3 1 3 12 15 9 6 1 77 58 24 24 147 610 55 440 25 OOO 79 340 0,4138 127 201 307 390 

5 0037 Gödöllő K 3 32+250 Máriabesnyő gyalogos 2 0 1 3 2 84 13 4 4 60 694 60480 25 OOO 79 336 0,3077 69 391 225 510 

6 0038 Gödöllő L 3 31+691 Besnyő u. csomóponti 2 1 3 6 2 6 3 4 83 26 11 11 101496 59 760 25 OOO 79 334 0,4231 112 371 265 590 

7 0136 Gödöllő K 2104 24+00 Dózsa György u. SHELL benzinkút csomóponti 3 1 6 12 5 6 80 48 21 12 98 571 57 600 25 OOO 79 339 0,2500 65126 260 510 

8 0137 Gödöllő L 2104 25+045 Dózsa Gy.Kossuth csomóponti 4 4 8 4 10 4 8 4 78 50 28 28 132 708 56160 25 OOO 79 332 0,5600 164 191 293 200 

9 0138 Gödöllő K 2104 Dózsa György u. TESCO csomóponti 2 2 1 6 2 8 4 4 80 32 14 14 103 521 57 600 25 OOO 79 339 0,4375 116141 265 460 

10 0139 Gödöllő K 2104 Dózsa György u. TESCO csomóponti 2 1 1 1 2 5 2 2 80 19 7 7 74 653 57 600 25 OOO 79 337 0,3684 87161 236 590 

11 0140 Gödöllő K 2104 Dózsa György u. AGIP benzinkút csomóponti 4 2 4 2 8 2 8 80 40 22 19 100 209 57 600 25 OOO 79 331 0,4750 124 520 262 140 

12 0141 Gödöllő L 2104 Dózsa-Szilhát-Kőrösfői csomóponti 4 4 11 4 1 10 5 8 1 2 78 49 29 29 146 338 56160 25 OOO 79 332 0,5918 181 591 306 830 
: 

401 186 174 

Éves díj: 1 328 896 Ft/év 
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