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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Dózsa György úti gyalogátkelőhelyek közlekedési lámpával történő ellátása
Ez év tavaszán merült fel az igény a Dózsa György úton található két gyalogátkelőhely
közlekedési lámpával történő ellátására. A 2104. jelű közúton telepítendő sárga villogók
tervezésére 2020. április 30-án kaptuk ajánlatot a FEFTERV Építőmérnöki Kft.-től (1204
Budapest, Dobos u. 52.) a 2 db kijelölt gyalogátkelőhelynél (Dózsa György út 11. és Dózsa
György út 147. előtt) sárga villogó berendezések kiviteli tervének elkészítése és
engedélyeztetése tárgyában. A vállalási ár bruttó 609.600 Ft volt, mely ajánlatát az ajánlattevő
jelenleg is fenntartja. A tervezés vállalt határideje 3 hónap, mely határidőbe nem számít bele
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, valamint az ELMŰ jóváhagyásának megszerzése.
A sárga villogó berendezés beszerzési és telepítési költségeiről (eszköz beszerzése és
felszerelése, elektromos csatlakozás, mérőóra kiépítése) a kiviteli tervek birtokában tudunk
nyilatkozni az arra vonatkozó árajánlat - vagy a tervezői költségbecslésben meghatározott
értéktől függő - beszerzési eljárást követően.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindezek figyelembe vételével a beruházás
csak a jövő évben tud megvalósulni, mely beruházási költséggel az Önkormányzat 2021. évi
költségvetése tervezése során számolni fogunk.
2.) A település közigazgatási határát jelző tábla áthelyezése, valamint a településen
létesíteni kívánt további gyalogátkelőhely létesítése
2020. október 6-án írásban kerestük meg Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság
Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályát, hogy írásbeli tájékoztatást kérjünk a Szada tábla
áthelyezésével kapcsolatban a Székely Bertalan úton Mogyoród irányába kb. a Teleki Sámuel
út vonalába.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2020. október 13-án megküldött válaszában az alábbi
tájékoztatást adta:
„A lakott terület tábla áthelyezése - a 21109 j. út – Teleki Sámuel utca torkolatába (a Teleki
Sámuel u. már lakott területen belülre kerül) – folyamatban van, a táblák áthelyezését az
illetékes mérnökségünk elvégzi.
Gyalogos-átkelőhely létesítésével kapcsolatban nem emlékszem megkeresésre. Tájékoztatom,
hogy a 20/1984. (XII. 21.) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
szóló KM rendelet szerint a gyalogos átkelőhelyek kijelölése (díjköteles) hatósági intézkedéssel
történik, melyet az érdekelt önkormányzatnak, mint a lakosság képviselőjének kell
kezdeményeznie a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél (1141 Budapest,
Komócsy u. 17-19.). A megkeresésben indokolni kell a kért intézkedést, és igazolni kell a
kijelölés feltételeinek teljesülését, illetve a hiányosságok megszűntetésére vonatkozóan
nyilatkozatot kell tenni. Figyelembe kell venni a gyalogos- és gépjárműforgalom nagyságát, a
gyalogos forgalom biztonságát, a gyalogosok áramlási irányát, az út és környezetének
kialakítását.
A hivatkozott rendelet 2.§-ának (5) bekezdése szerint az önkormányzatnak kell gondoskodnia
a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú
járda, a gyalogút, a kerékpárút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli
2

gyalogos korlátok, az egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartásáról.
Fentiek értelmében a közigazgatási határt jelző tábla áthelyezését követően indokolással ellátva
tudja az Önkormányzat a gyalogos átkelőhely kijelölését kezdeményezni az adott területen a
Magyar Közút Zrt.-nél.
Jelen előterjesztés kapcsán a Képviselő-testület a következőkről tud dönteni:
-

-

a 2104. jelű közúton (Dózsa György út 11. és Dózsa György út 147. előtt) 2 db sárga
villogó berendezés kiviteli tervének elkészítésére és engedélyeztetésére a bruttó
609.600 Ft összeg ez évi költségvetés terhére történő biztosításáról, valamint
a település közigazgatási határát jelző tábla áthelyezéséről szóló tájékoztató
tudomásul vételéről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozati
javaslat elfogadására.
Az előterjesztés melléklete: Szada, 2020. október 21.
Pintér Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2104. jelű közúton
(Dózsa György út 11. és Dózsa György út 147. előtt) 2 db sárga villogó berendezés kiviteli
tervének elkészítésére és engedélyeztetésére a FEFTERV Építőmérnöki Kft. (1204 Budapest,
Dobos u. 52.) által 2020. április 30-án benyújtott - és jelenleg is fenntartott - bruttó 609 600 Ft
összegű ajánlatát elfogadja, felhatalmazva egyben a polgármester az arra vonatkozó tervezési
szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a tervezési költséget az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános
tartaléka biztosítja, felkérve a jegyzőt ezen költségvonzat Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének soron következő módosításában történő megjelenítésére.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztálya által 2020. október 13-án megküldött
tájékoztatását, miszerint az illetékes mérnökségük által a lakott terület tábla áthelyezése - a
21109 j. út - Teleki Sámuel utca torkolatába - folyamatban van, mellyel a Teleki Sámuel utca
lakott területen belülre fog kerülni.
Határidő: 1. pont I. fordulat és 2. pont: azonnal
1. pont II. fordulat: költségvetés soron következő módosítása
Felelős: 1. pont I. fordulat és 2. pont: polgármester
1. pont II. fordulat: jegyző
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