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Tárgy: Javaslat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által az „Országos közutak átkelési 
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, és a jármővek 
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások” társfinanszírozásaként kiírt pályáza-
ton történı részvételre és az ehhez szükséges önrész biztosítására 

Elıterjesztı: Dr. Gémesi György polgármester 
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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) megbízásából a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ (KKK) a KHEM Útpénztár Elıirányzat finanszírozásában pályázati 
felhívást tett közzé az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcso-
lódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, és a jármővek se-
bességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. 

 

A pályázat háttere, célja: 

A forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken szükséges jármőforgalom sebességének csökken-
tése, a gyalogos átkelıhelyek megfelelı kialakításával a védtelen közlekedık segítése. 

 

A pályázatkiírás tartalmi elemei: 

• Pályázni fenntartási jellegő forgalombiztonság-beavatkozási átalakítással lehet az országos 
közutakon, amely a pályázat céljának és a vonatkozó Útügyi Mőszaki Elıírásnak megfelel: 

o Biztonságos gyalogátkelıhely kiépítése középszigettel és sávelhúzással, szükség ese-
tén sárga villogóval, nyomógombos jelzılámpával. 

o A település belépési pontján kapuzat létesítése sávelhúzással. 

o Buszöböl létesítése, áthelyezése. 

o KRESZ jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztetı berendezéssel. 

o Egyéb sebességkijelzı és sebességmérı berendezés telepítése a pályázat keretében 
nem finanszírozható tevékenység. 

• Sikeres pályázat esetén a pályázati tartalom társfinanszírozási szerzıdésként valósulhat meg, 
melynek keretén belül: 

o A nyertes pályázó az önrész összegét a „KHEM Útpénztár Elıirányzat”-ba fizeti be a 
beavatkozásra vonatkozó megállapodás/szerzıdés aláírása után az abban szereplı ha-
táridın belül. 

o A nyertes pályázatok lebonyolítására (elıkészítés, területszerzés, tervezés és kivitele-
zés) a döntés után a KKK a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.-t, vagy a Magyar 
Közút Kht.-t bízza meg. 

o A társfinanszírozásban részesített beavatkozás mőszaki tartalma a döntést követıen a 
Bizottság engedélye nélkül nem változtatható meg. 

• A pályázaton azon települési önkormányzatok vehetnek részt, amelyek területén az országos 
közúthálózat valamely útja áthalad, vagy közvetlenül kapcsolódik a településhez. 

• A társfinanszírozásra, rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 500 millió Ft. A társfinanszíro-
zás mértéke pályázatonként legfeljebb bruttó 15 millió Ft. 

• A támogatott pályázók várható száma: 50-55 db. 

• A pályázatot elbírálók a társfinanszírozást a kértnél alacsonyabb mértékben, vagy a kérttıl 
eltérı formában is megállapíthatják, illetve keret hiányában elutasíthatják. 
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• A társfinanszírozási szerzıdés megkötésének feltétele a 10%-os önrész biztosításának igazo-
lása képviselı-testületi határozattal. 

• A pályázati eljárás keretében pályázati díjat nem kell fizetni. 

• A pályázat feladási határideje: 2008. szeptember 15. 

• A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 31. 

 

 

Megvizsgálva a pályázati feltételrendszert és a rendelkezésre álló terveket, értékelve a pályázat sike-
rességének optimumát, javaslom, hogy Önkormányzatunk a Dózsa György út – Szilhát út – 
Körösfıi út keresztezıdésében megvalósítandó jelzılámpás csomópont építésére pályázzon. 

 

A „Gödöllı, Dózsa György – Szilhát út – Körösfıi út keresztezıdésében megvalósulásra javasolt 
jelzılámpás csomópont” beruházás bruttó kiviteli költsége: 13 054 826 Ft. Javaslom, hogy önrész-
ként a szükséges 10%-os mértéket maghaladó 1 310 000 Ft-ot biztosítsunk. 

 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Kérem, hogy a testületi elıterjesztés alapján döntsenek a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás 
biztosításáról. 
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Határozati javaslat I 

 

Gödöllı Város Képviselı-testülete egyetért a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a 
KHEM Útpénztár Elıirányzat keretében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által az 
„Országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelé-
sére, és a jármővek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások” társfinanszírozásaként 
kiírt pályázaton történı részvétellle, a „Gödöllı, Dózsa György út – Szilhát út – Körösfıi út keresz-
tezıdésében megvalósulásra javasolt jelzılámpás csomópont” pályázati anyagának benyújtásával. 

 

 

 

Határozati javaslat II 

 

A „Gödöllı, Dózsa György út – Szilhát út – Körösfıi út keresztezıdésében megvalósulásra javasolt 
jelzılámpás csomópont” beruházás bruttó kiviteli költsége: 13 054 826 Ft, mely beruházáshoz a 
Képviselı-testület költségvetésében saját forrásként 1 310 000 Ft-ot biztosít. 

 

 

 

Gödöllı, 2008. augusztus „….”. 

 

 

Dr. Gémesi György 


