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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

A forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési 
előírásairól szóló 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GKM rendelet”) 1. 
számú mellékletének 17.1. pontjában foglalt rendelkezések szerint az olyan forgalomirányító 
jelzőlámpák működtetésénél, ahol a csomópontba csatlakozó utak nem azonos útkezelők 
kezelésében vannak, az érintett útkezelők közötti – a forgalmi ágak száma által meghatározott 
érdekeltségi arány figyelembevételével megkötött – megállapodás az irányadó a jelzőlámpák 
fenntartása és működtetése vonatkozásában. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiekre 
tekintettel kezdeményezte együttműködési megállapodás megkötését az Önkormányzattal:  

• a Zsófialigeti HÉV megállónál lévő, a Városi Uszoda előtti és a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal előtti jelzőlámpákat magában foglaló csomópont,  

• a Raktár körúti gyalogos átkelőhely, valamint 
• a 2017. novemberében megnyílt bevásárlóközpontnál megépült Eperjesi úti 

csomópont jelzőlámpái vonatkozásában, az üzemeltetési költségek felek közötti 
megosztása érdekében.  

 
A megállapodás szövegének meghatározása céljából 2017. november 15. napján a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat képviselői között egyeztetés történt. Az egyeztetés 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előkészítette az együttműködési megállapodás 
szövegét, melyet a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolok.  
 
A megállapodás határozatlan időre jön létre. A megállapodás értelmében az Önkormányzat a 
GKM rendelet rendelkezéseire figyelemmel 233.449,- Ft +Áfa/év átalánydíjat köteles fizetni 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára a megállapodásban szereplő jelzőlámpák ellenőrzési 
és karbantartási munkáihoz történő hozzájárulásként. Az átalány díj összegét évente 
felülvizsgálják a felek, és annak mértékét évente legfeljebb az inflációs árindex mértékével 
egyezően módosítják. Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a megállapodás 1. számú 
mellékletében meghatározott arányok szerint hozzájárul a jelzőlámpák máshonnan meg nem 
térülő eseti karbantartási munkálatainak és felújítási költségeinek finanszírozásához is.  
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A felek közötti elszámolás negyedévente történik. A Raktár körúti jelzőlámpák tekintetében 
továbbra is az Önkormányzat áll jogviszonyban a szolgáltatóval és fizeti meg a szolgáltató 
számára az energia díjat, azonban ennek költsége beszámításra kerül a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. részére fizetendő átalánydíj összegébe. Súlyos szerződésszegés esetén a 
megállapodás felmondható.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (1024 
Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) megkötendő, jelzőlámpák üzemeltetési költségeinek 
megosztására vonatkozó együttműködési megállapodást. Vállalja a 233.449,- Ft +Áfa/év 
átalánydíj megfizetését, valamint, hogy a megállapodás 1. számú mellékletében 
meghatározott arányok szerint hozzájárul a jelzőlámpák máshonnan meg nem térülő 
eseti karbantartási munkálatainak és felújítási költségeinek finanszírozásához. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

  

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

 

Kistarcsa, 2017. november 30. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


