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(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

NYÍLT

Előterjesztés címe: Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére

Az előterjesztés tartalma:
Javaslat a Köztársaság út - Pesti úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő áttervezésére, valamint a 
tervek alapján egyedi támogatási kérelem benyújtására

Ülés fajtája*: NYÍLT

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztály vezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és\ 
városüzemeltetési osztályvezető Márk Eszter műszaki üi, beruházási ovh. (

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.02.13.

Sürgősség indoka: : i : ; ;

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 ®
Képviselő-testület S

NEM: X IGEN:
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

IGEN: x
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzata 2023. évi 
költségvetésében tervezni szükséges , r
A Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése: ...............................

Uogi állásfoglalást igényel: NEM: X 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
Cépviselő-tcstületi tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

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

2023. februári rendes ülésére

Tárgy: Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd város központi részén helyezkedik el a Pesti út - Köztársaság úti kereszteződés, amely 
megnövekedett mértékű gyalogos és autós forgalmat bonyolít le. Úgy véljük, hogy már nem elegendő a 
felfestéssel jelzett gyalogátkelőhely a biztonságos gyalogos-átközlekedéshez, ezért javasoljuk ennek 
átterveztetését lámpás csomóponttá.

A Munkácsy Mihály utcai lámpás csomópont 2019-es kivitelezését a Signalterv végezte, így tőlük kértünk 
be indikatív árajánlatot erre a feladatra. A cég ügyvezetője, Marz János tájékoztatása alapján a tervezés 
megkezdéséhez a Magyar Közút illetékeseivel is egyeztetni szükséges, ez határozza meg milyen feltételek 
mentén kell a tervezést, majd a kivitelezést elvégezni.
Szükség lehet a geodéziai bemérésen túl, út-és járda építésre, közvilágítás-, közmű kiváltásra, stb.
Ezek a még nem ismert feltételek nagyban befolyásolják a kivitelezés várható költségét, így azt csak 
nagyságrendileg lehet megbecsülni, kb. nettó 35-40 millió forint + ÁFA összegre.

A terveztetés becsült költsége (ha nem szükséges közműkiváltás, út és járda terveztetés) nettó 2.390.000,- 
Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.035.300,- Ft.

Javasoljuk, hogy Göd Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésében bruttó 3.500.000,-Ft-ot 
biztosítson a terv elkészítésére.

Továbbá javasoljuk, hogy a tervek alapján a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály kérjen be indikatív 
árajánlatot a megvalósításra és nyújtson be egyedi támogatási kérelmet Pest Vármegye 
Önkormányzatához.

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

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

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy folytasson le beszerzési eljárást a Pesti út 
- Köztársaság úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő átterveztetése tárgyban.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges bruttó 
3.500.000,-Ft keretösszeget.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal



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

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Pesti út - Köztársaság úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő átterveztetésére vonatkozó 
elkészült tervek és a kivitelezésre bekért indikatív árajánlat alapján nyújtson be egyedi támogatási 
kérelmet Pest Vármegye Önkormányzatához a megvalósításra.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. február 13.
Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



1221 Budapest, Honfoglalás út 5. fszt. 1.
infrasitememok@gmail.com.

Göd Város Önkormányzata 
Gödi Polgármesteri Hivatal 
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyintéző : Zalán Ákos

Dátum : 2023.02.13

Márk Eszter Iktatószám : 05/2023
Beruházási és városüzemeltetési ov. helyettes

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: „Köztársaság út - Pesti úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő 
áttervezésére"2023. február 12-én érkezett árajánlatkérésüknek megfelelően az alábbi árajánlatot adom:

jelzőlámpás csp tervezés: 2.390.000,- Ft + ÁFA

A fenti árajánlat tartalmazza• a geodéziai felmérést,• e-közmű egyeztetést és közműnyilatkozatok beszerzését,• a kereszteződés lámpás csomóponttá történő áttervezését• a szükséges egyeztetések lefolytatását (pld. Magyar Közút, Önkormányzat)• engedélyeztetési eljárásban való közreműködést.A fenti árajánlat nem tartalmaz• út-és járda tervezést,• közvilágítás-, és /vagy közmű kiváltást.
Feladat teljesítésének határideje:• tervdokumentáció elkészítése szerződés aláírásától számított 90 nap• engedélyeztetés lefolytatása (amennyiben szükséges) min. 60 nap
Fenti árajánlat az engedélyezési és szakhatósági díjakat nem tartalmazza.
Tisztelettel

Zalán Ákos 
egyéni vállalkozó

Zalán Ákos ev. Árajánlat


