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Tisztelt Képviselő-testület! 

A város idei évi költségvetése bruttó 500 OOO E Ft-ot tartalmaz út és járda építésére. A 2017. 
évi közút fejlesztési program megvalósításának keretében, a 45/2017. (II. 23.) számú 
önkormányzati határozat alapján, 2017. március 7-én kivitelezési szerződést kötöttünk a 
nagyfelületű útjavításokra és a járdákra a VÜSZI Nkft.-vel. A kivitelezési szerződés tárgyát 
képező feladatok nem építési engedély (illetve bejelentés vagy tudomásul vételre) kötelesek, 
így egyenes ÁFA fizetés mellett finanszírozhatók. 

A kivitelezési munkák előkészítése során felmerült igények valamint a körülmények változása 
okán javaslatot teszek a szerződés módosítására. Az eredeti tervek szerint a Hunyadi János u. 
I. és II. ütem műszaki tartalma nem terjedt ki a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására, 
kizárólag a nagyfelületű útjavítás műszaki tartalmát foglalta magába. A tervezés során merült 
fel annak lehetősége, hogy a műszaki tartalom egészüljön ki kerékpáros nyomvonalak 
kialakításával. Ezek egy része nyomsáv, felfestés, illetve a Hunyadi János u. II. ütem esetében 
koppenhágai típusú nyomsáv. Tekintettel arra, hogy forgalmas gyűjtő utakról van szó, a 
kerékpáros közlekedés feltételei korlátozott lehetőségek között biztosíthatóak. A tervek a 
közlekedésbiztonsági szempontokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vették és maximálisan 
kihasználták a helyszínek adta lehetőségeket. 
Javaslom a szerződés műszaki tartalmának módosítását annak érdekében, hogy a kerékpáros 

közlekedés feltételeit javítsuk a gyűjtő utak tekintetében is. 
Jelenleg már folyamatban van a Hunyadi u. Mátyás király u. kereszteződésének átépítésére 
vonatkozó terv engedélyeztetése, melynek lezárása után, terveink szerint 2018-ban, lámpás 
csomópontot tudunk kialakítani. Javaslom a kereszteződés átépítésének nem engedély köteles 
munkáit átütemezni az idei évre, annak érdekében, hogy az engedélyköteles munkák 
megvalósítása során ne kelljen ismét felbontani az út területét. 
Mint Önök előtt ismert, döntési javaslat szintjén nyilvánosságra került az az információ, hogy 
a VEKOP pályázatunk a kerékpárutakra a támogatásra javasolt körbe került. Javaslom 
megvárni a Dózsa György út menti gyalogos-kerékpáros útépítési beruházás megkezdéséhez a 
pályázati döntést. Amennyiben a pályázatunk nyer, a kerékpárút - azzal a szakasszal együtt, 
amelynek megvalósítását az idei évre terveztük - pályázati forrás felhasználásával valósul 
meg, ezért javaslom, hogy a Dózsa György út menti gyalogos-kerékpáros út megvalósítását 
ütemezzük a jövő évre, így az idei évre tervezett saját forrás a megemelt műszaki tartalmú 
mélyépítési kivitelezési feladatainkhoz rendelkezésre áll. A Dózsa György úti kerékpáros út 
kérdése szerződésmódosítást nem igényel. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a VÜSZI Nkft. idei évi közút és járda 
kivitelezési feladatairól szóló szerződés módosítását. 

G ö d ö 11 ő, 201 7. május " 
" 
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Határozati javaslat 

A képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és 
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a helyi 
közutak, a közutak tartozékát képező csapadékvíz-elvezető rendszerek és járdák kivitelezési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó szerződés módosításáról szóló szerződést. 

Határidő: a szerződés megkötésére 5 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 



Szerződés 

a helyi közutak, a közutak tartozékát képező csapadékvíz-elvezető rendszerek, és járdák 
kivitelezési munkáinak elvégzéséről szóló szerződés 

módosításáról 

mely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Székhely: 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7., törzskönyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi azonosító: 
740856, adószám: 15731261 2 13, képviselője: Dr. Gémesi György polgármester) a 
továbbiakban: Megrendelő, másrészről 

a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: Cg.13-
09-125268, képviselője: Domonkos Emő ügyvezető igazgató, adószám: 18678527-2-13) a 
továbbiakban: Kivitelező és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alulírott napon az 
alábbi feltételek mellett: 

1. Szerződő felek Gödöllőn, 2017. március 7.-én Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő
testületének 45/2017.(II.23.) számú önkormányzati határozata alapján szerződést kötöttek a 
Gödöllő város területén, a Megrendelő tulajdonában lévő közutak, a közutak tartozékát 
képező csapadékvíz-elvezető rendszerek, és járdák 2017. évben megvalósítandó rendkívüli 
karbantartási, felújítási munkáinak kivitelezésére (a továbbiakban alapszerződés), mely 
szerződésüket a jelen szerződésmódosítással az alábbiak szerint módosítják. 

2. Az alapszerződés II. A szerződés tárgya című részében az 5. pont a következők szerint 
módosul: 

„ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Gödöllő város területén, a Megrendelő 
tulajdonában lévő alábbi közutak nagyfelületű útjavítási munkáit (felújítások), az alábbiak 
szerint: 

5.1 Széchenyi István út II. ütem: 
terjedelme: Kandó Kálmán utca-Táncsics Mihály utca között, 440 
fm hosszon 

rövid műszaki leírás: méretezett aszfaltburkolat megerősítés lokális 
pályaszerkezet cserékkel, szegély építés, padkaszivárgó építés, 
vízelvezető árok felújítás, járda felújítás 

kiviteli terv: szükséges 

5.2. Hunyadi János u. 1. ütem: 
terjedelme: Grassalkovich Antal utca - Mátyás király utca között, 
4 3 7 fm hosszon 

rövid műszaki leírás: aszfaltrétegek profilmarását követően, lokális 



pályaszerkezet cserék, szegély építés, aszfaltrács építés, méretezett 
aszfaltburkolat megerősítés, járda felújítás, kerékpáros nyomsáv 
kialakítása, a Testvérvárosok útján is kerékpáros nyomsáv 
felfestése 

kiviteli terv: szükséges 

5.3. Hunyadi János u. II. ütem: 
terjedelme: Mátyás király utca - M3 autópálya között, 750 fm 
hosszon 

rövid műszaki leírás: aszfaltrétegek profilmarását követően, lokális 
pályaszerkezet cserék, szegély építés, aszfaltrács építés, méretezett 
aszfaltburkolat megerősítés, járda felújítás, dán típusú kerékpáros 
nyomsáv kialakítása 

kiviteli terv: szükséges 

5.4. Hunyadi János u. Mátyás király u. kereszteződés: 
a kereszteződés olyan mértékű átépítése, amely nem engedély 
köteles és amely lehetővé teszi, hogy a tervezett lámpás 
kereszteződés kiépítését útfelbontás nélkül lehessen 
megvalósítani. 

kiviteli terv: szükséges 

A fenti munkák bruttó 402 M Ft költségkereten belül valósulnak 
meg." 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1. pont szerinti alapszerződésben 
foglaltak változatlanul irányadóak. 

4. Ezt a szerződés-módosítást Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2017. 
számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. 

Gödöllő, 2017. 
" " 

Gödöllő Város Önkormányzata VÜSZI Nonprofit Kft. 

részéről: Dr. Gémesi György részéről: Domonkos Ernő 

polgármester ügyvezető igazgató 




