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_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban

Az előterjesztés tartalma:
A Kálmán utcáról induló zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötésének megvalósítása a Duna út 
felújításával egyidőben.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és V 
városüzemeltetési osztályvezető Sápi Zoltán műszaki, üi.

, |Z-’’’

________________________________________________
Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.01.16.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ®
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM:
IGEN: X
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 114/2022. (V. 26.) és 272/2022. 
(X. 27.) Képviselő-testületi határozat
Előzmény mellékletként csatolva: E

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:
IGEN: E
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: A 2023. évi költségvetési rendeletben 
tervezni szükséges
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: r

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:.............................................................................................................................................

jegyző
képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete

2023. januári rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2022. (V. 26.) Ök. határozatával úgy döntött, 
hogy támogatja a Kálmán utcáról induló zárt csapadékvízelvezető csatorna átkötését első ütemben a 
Duna úton megépülő csapadékvíz-elvezető csatornába a Bolla Árpád fasoron lévő tisztítóaknától.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Pest Megye 
Önkormányzatával, hogy a Duna út felújításával egy időben meg tudjon valósulni a vezeték kiváltása.

Pest Megye Önkormányzata az előterjesztéshez csatolt 2O22.június 14. napján kelt levelében értesítette 
az Önkormányzatot, hogy a Bolla Árpád fasor tisztítóaknájától történő csapadékvíz bekötését a Duna 
utca vízelvezető rendszerébe, a Duna úti beruházás ebben a fázisában már nem tudja megvalósítani.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2022. (X. 27.) Ök. határozatával úgy döntött, 
hogy utólagosan jóváhagyta a Roden Mérnöki Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződést, a Bolla Árpád 
fasornál, magántelkeken keresztül menő csapadékcsatorna kiváltásának tervezésére vonatkozóan a 
2022. évi költségvetés Dologi kiadások előirányzatról bruttó 635.000,- Ft összegben.

A jelenlegi állapot ismertetése:

A vasút keleti oldalán lévő utcák (Árpád, Lenkey és Kálmán) csapadékvizei a Kálmán utcai zárt 
csapadék csatornán keresztül kerültek elvezetésre, a Pannónia utcában lévő árokrendszerbe. A 
vízelvezető rendszer magántelkeket is érint, az Ady Endre úton 6 db ingatlant, a Bolla Árpád fasor és 
Rákóczi F. utca között pedig 4 db ingatlant. A hiányos önkormányzati nyilvántartás miatt, pontos 
adatokat nem lehet tudni, de vélhetően két magáningatlanon tisztító akna is található, az egyik a Kálmán 
utcával szemben lévő telken az iránytörésnél, a másik a Rákóczi F. utca 144. sz. ingatlanon (ingatlan 
tulajdonos levele mellékelve). A terepviszony  okból következően a Rákóczi F. utcai ingatlan 
mélypontján található a tisztító akna, amely a nagyobb esőzéseknél kiönt, és elárasztja az ingatlant. Az 
érintett csatornarendszer szolgalmi joggal nincs „levédve”. Az elöntés pedig abból adódik, hogy a 
Pannónia utcán lévő jelenleg földmedrű árok nem képes a vasúton túlról érkező és a Rákóczi utcán 
összegyülekező vizeket olyan mennyiségben elvezetni, mint amilyenben az érkezik.

Megoldási javaslat:

Első ütemben a Duna úton megépülő csapadékvíz elvezető csatornába történő átkötés a Bolla Árpád 
fasoron lévő tisztítóaknától, ezzel a Bolla Árpád fasor és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakasz (4 db 
ingatlan) kiváltásra kerülne.
A beruházás vízjogi engedély köteles. Ennek a műszaki tartalomnak a megtervezését végzi a Roden 
Mérnök Iroda Kft. Tervezői költségterv alapján a kivitelezés és az engedélyeztetés költsége 
bruttói0.500.000,- Ft.

A tervezés és a kivitelezésre a beszerzési eljárás mielőbbi lefolytatása azért sürgető, mivel a Duna úton 
történő kivitelezési munkák elkezdése előtt kellene az engedélyezési eljárást és a kivitelezésre a 
beszerzési eljárást lezárni. Annak érdekében, hogy egyidőben tudjon a két kivitelezés történni. 
Amennyiben nem tudna megvalósulni egy időben a Duna úti kivitelezéssel a kiváltás, abban az esetben 
utólag már irreálisan nagy költséggel járna a kivitelezés, mivel a nagy mélység miatt talajvízszint 
süllyesztés szükséges, ami a Duna útnál megtörténik. Továbbá a megépült új Duna utat a Magyar Közút



sem engedné felbontani néhány évig.

Javasolt ismét felvenni a kapcsolatot Pest Vármegye Önkormányzatával és egyedi támogatási kérelmet 
benyújtani, annak érdekében, hogy a Duna út felújításával egyidőben megtudjon valósulni a vezeték 
kiváltása. Továbbá, tekintettel a sürgető határidőre egyidőben az átkötésre a 2023. évi önkormányzati 
költségvetési rendeletben is tervezni szükséges a bruttó 10.500.000,-Ft összegű forrást a kivitelezésre 
és az engedélyeztetésre.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2023. (I....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert egyedi támogatási kérelem benyújtására Pest Vármegye 
Önkormányzatához a Kálmán utcáról induló zárt csapadékvízelvezető csatorna átkötésének 
megvalósításához, a Duna úton megépülő csapadékvíz-elvezető csatornába a Bolla Árpád fasoron 
lévő tisztítóaknától.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bruttó 10.500.000,- Ft összegű egyedi 
támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat H.
.../2023. (I....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására a Kálmán utcáról induló zárt 
csapadékvízelvezető csatorna átkötésének megvalósítása érdekében, a Duna úton megépülő 
csapadékvíz-elvezető csatornába a Bolla Árpád fasoron lévő tisztítóaknától.

Forrás: A maximum bruttó 10.500.000,- Ft összegű kiadást az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetési rendeletében tervezni szükséges.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. január 16.

Tisztelettel: Virok^r^mkFAnikó

Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető



Pest Megye Közgyűlésének elnöke
1052Budapest, Városházu. 7.-1364Budapest, Pf.: 112-Tel.: (06 1 )233-6801 - Fax: (06 1)233-6881

ELNOK@PESTMEGYE.HU

Balogh Csaba
Göd Város Önkormányzat Polgármestere 
részére

Ikt.sz.: 92-9/2022
Ügyintéző: dr. Szinay József
® 233-6874
ISI szinayj@pestmegye.hu

Tisztelt Balogh Csaba Polgármester Úr!

Göd, Kálmán utcai csapadékvíz elvezető csatorna átkötésével kapcsolatos levelét köszönettel 
megkaptuk.
Tájékoztatjuk, hogy a Duna út felújításának végleges, módosított tervei elkészültek.
A tervek közmű- és egyéb szolgáltatókkal és a hatóságokkal történő egyeztetése közel egy évnyi munka 
eredménye.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdődött a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél.

A fentiek miatt az Önkormányzat által kérelmezett, a Bolla Árpád fasor tisztítóaknájától történő 
csapadékvíz bekötését a Duna utca vízelvezető rendszerébe, a beruházás ebben a fázisában már nem 
tudjuk megvalósítani.

A Duna út megépítését követően tervezzük az Ady Endre út felújítását is, melynél a tervmódosítás és 
terv felvizsgálatának megkezdése előtt lehetőség lesz még a Kálmán utcai vízelvezetés rákötésének 
pontosítására.

Amennyiben az Önkormányzat a problémát előbb kívánja megoldani, úgy egyedi támogatási kérelem 
benyújtásával pályázhat a költségek finanszírozására.

Budapest, 2022. június 14.

Üdvözlettel:



BOLLA ÁRPÁD FASOR CSATORNA
- költségvetési kiírás

2253 - KIVITELI TERV

l I í I

TÉTEL-SZÁM MEGNEVEZÉS MÉRTÉK- 
EGYSÉG Egységár MENNYISÉG Ár

200 000 [elüKESZTtŐ^ES FÖLDMUNKÁK
220 000 Nem építmény specifikus általános földmunkák
222 000 Földmű építése
222 200 Földmű építése anyagnyerőhelyről
222 231 Védőréteg készítése homokos kavicsból „,3 

m 13 500.00 Ft 6 81 000.00 Ft
| 300 000 [ÚTÉPÍTÉS ES EGYEB PALYASZERKEZEl ÉPÍTÉS

310 000 Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, efválasztósáv 
építés

311 000 útépítéssel kapcsolatos bontási munkák
311 030 Aszfalt burkolat táblás bontása m 8 500.00 Ft 10 85 000.00 Ft
312 000 Padka, elválasztósáv építése
312 040 Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56) 3 m 17 000.00 Ft 9 153 000.00 Ft
320 000 Pályaszerkezeti rétegek
322 000 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezetí rétegek
322 015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) „3 m 35 000.00 Ft 5 175 000.00 Ft
323 000 Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
323 300 Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek
323 335 AC 22 kötő (F) m3 m 125 000.00 Ft 3 375 000.00 Ft
323 400 Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
323 417 AC 16 alap-kopó „3 

m 135 000.00 Ft 2 270 000.00 Ft
400 000 VÍZÉPÍTÉS
410 000 Vízépítési létesítmények bontása
410 030 Műtárgy megszüntetése tömedékeléssel 3 m 30 000.00 Ft 2 60 000.00 Ft
410 070 Tisztítóakna bontása db 67 000.00 Ft 3 201 000.00 Ft
410 071 Csapadék csatorna bontása m 55 000.00 Ft 50 2 750 000.00 Ft
420 000 Vízépítési műtárgyak
422 000 Tisztító műtárgyak
422 070 Tisztító akna létesítése db 320 000.00 Ft 2 640 000.00 Ft
440 000 Víztelenítés
446 000 Keresztcsatomák, hossz-csatornák
446 040 Hossz-csatorna 0,3 < 0 s 0,6 m m 48 000.00 Ft 46 2 208 000.00 Ft
450 000 Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása
450 025 Keresztcsatorna tisztítása m 40 000.00 Ft 23 920 000.00 Ft

összesen: I ! 7 918 000.00 Ft

RODKM 
íRQDA KFT 

1089 Budapest Villám u 13 
Adoszái11 1 ■. > :24672-2-42

1/1


