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Elıterjesztés   

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. augusztus 1-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:   Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás    
Ügyszám: I/505/1/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a forgalomirányító 
jelzılámpás csomópont üzemeltetésére kötött megállapodás újratárgyalásával kereste meg az 
Önkormányzatot. 
A jelzılámpás csomópont 1997. novembere óta üzemel az akkor megkötött megállapodás 
alapján, melynek az volt a lényege, hogy Felsılajos Község Önkormányzata fizeti a berendezések 
áramfogyasztását (kb. évi 180e Ft), a közút kezelıje pedig az üzemeltetéssel kapcsolatban 
felmerülı egyéb (izzócserék, rongálás, meghibásodás, elemi és baleseti károk stb.) költségeket. 
Az új megállapodás-tervezet szerint, (mely a 41/2003.(VI.20.) GKM rendelet alapján készült), az 
érintett útkezelık között a kezelt forgalmi ágak arányában osztódik az összes üzemeltetési 
költség, beleértve az áramfogyasztás költségét is. Az elızetes számítások alapján Felsılajos 
Község Önkormányzatát az üzemeltetési költségek  25%-a (évi 159.432.-Ft), a Magyar Közút N. 
Zrt. BKM. Igazgatóságát 75%-a (478.644.-Ft) terhelné. Az új megállapodás az Önkormányzatnak 
többletkiadást nem eredményezne.   
Az elıterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 
1.sz. melléklet: Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése 
2.sz. melléklet: 1997. 11. 13-án kötött megállapodás 
3.sz. melléklet: új megállapodás tervezet   
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

 Határozat-tervezet 
.../2013.(...)  ÖH 
Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével 
kapcsolatos megállapodás    

 
Határozat 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a forgalomirányító jelzılámpa 
üzemeltetésével kapcsolatosan az elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı megállapodást 
jóváhagyja, felhatalmazza Juhász Gyula polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2013. augusztus 1. 

 
Lajosmizse, 2013. július 23.                                             
 
                                                                                                 Juhász Gyula  sk. 
                                                                                                 polgármester 



 3

 
Az elıterjesztés 1.sz. melléklete 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Jelzőlámpa üzemeltetés kapcsán, az alábbi megkereséssel élünk Önök felé: 

Felsőlajos területén az 5 sz. főút 61+972 km szelvényében jelzőlámpás gyalogátkelőhely található, mely 
tudomásunk szerint Önkormányzat kezdeményezésére létesült és üzemeltetési megállapodás köttetett 
az Önkormányzat és a Magyar Közút között. A Magyar Közút N Zrt. KÖZOP pályázat útján támogatáshoz 
jutott jelzőlámpák felújítása kapcsán, mely érinti fent említett csomópontot is. Többnyire a 
csomópontokban lévő régebbi vezérlőgépek lesznek lecserélve, illetve a még izzós csomópontok LED-
esítésére kerül sor. Amennyiben ezek megvalósulnak, úgy megbízhatóbb és kisebb áramfogyasztású 
jelzőlámparendszereket kapunk.  Ezzel összefüggésben szeretnénk a jelenleg érvényben lévő jelzőlámpás 
megállapodást újrakötni, az alábbiak alapján: 

A megállapodás alapja a fénypont szerinti megosztás lenne, melynek százalékos arányában osztanánk 
meg az összes üzemeltetési költséget. A költségek állandóan felmerülő és esetileg jelentkező 
költségekből tevődnek össze, melynek részletezését az 1 sz. melléklet tartalmazza. (A mellékletet 
csatolom, ez a megállapodás részét képezné). Megállapodás szerint az állandó költségeket havonta 
továbbszámláznánk Önkormányzat felé (1 sz. melléklet alapján)), illetve az esetileg felmerülő 
költségeket, melyeket előre nem lehet számítani (tehát ezt a táblázat nem tartalmazza) hat havonta 
tételesen elszámolnánk. Megállapodás-tervezetet is küldök, hogy át tudják tanulmányozni, illetve 
esetleges változtatási, javítási igényüket jelezni tudják. A tervezet 8.pontja tartalmazza, hogy a pénzügyi, 
műszaki feltételeket szükség esetén felülvizsgáljuk, így ha az adatokban, esetlegesen a csomópontok 
számában változás történik, akkor a melléklet átszerkesztésével ez követhető lesz. Amennyiben Önök 
részéről is elfogadhatónak tűnik, úgy szeretnénk, ha augusztus (esetleg július) hónap folyamán aláírásra 
is sor kerülhetne. A tényleges üzemeltetést a továbbiakban társaságunk, mint kezelő látná el, valamint az 
áramszolgáltatónál a Magyar Közút a nevére íratná a jelzőlámpás fogyasztóhelyeket, mivel ez is szerepel 
az állandó költségek között, mely a százalékos arányban lesz Önök felé továbbszámlázva. 

A fogyasztási hely átíratásához pedig az alábbi adatokra lenne szükségünk: 

Fogyasztási hely címe, fogyasztási hely azonosító, POD-szám, rendelkezésre álló teljesítmény, várható 
éves fogyasztás. Amennyiben kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre, együttműködésüket 
köszönjük. 

 Rácz Tibor  üzemeltetési és fenntartási osztályvezető megbízásából 

 Üdvözlettel 

 Kertesné Ivanits Katalin mőszaki munkatárs 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Bács - Kiskun Megyei Igazgatóságüzemeltetési és fenntartási osztály 
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Az elıterjesztés 3.sz. melléklete   
 M E G Á L L A P O D Á S   

(tervezet) 
mely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzata 
székhelye: 6055 Felsılajos, Iskola u.12. 
teljes jogú képviselıje: Juhász Gyula polgármester 
adószám: 15540306-1-03 
Számlaszám: 11732167-15540306 
Számlavezetı pénzintézet: OTP BANK Nyrt. 
mint a helyi közút kezelıje egyben tulajdonosa ( továbbiakban  önkormányzat) 
 
és másrészrıl a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
Cg: 01-10-046265 
adóazonosító szám:14605749-2-44 
bankszámla szám:10300002-10460102-49020027 MKB Zrt 
mint az országos közút kezelıje (a továbbiakban: közútkezelı) 
 
között Felsılajos község területén az 1. pontban felsorolt forgalomirányító 
fényjelzıkészülékek üzemeltetése és fenntartása tárgyában. 
 
1. Az érintett csomópontok az alábbiak Felsılajos területén: 

- 5 sz. fıút 61+972 km sz. jelzılámpás gyalogátkelıhely 
 
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban felsorolt forgalomirányító fényjelzıkészülékek 

üzemeltetési, fenntartási tevékenységét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága bonyolítja. 

 
A közútkezelık forgalomirányító jelzıberendezés üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatainak ellátását a következı szakági jogszabályok és elıírások szabályozzák: 
- az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM 

rendelet (OKKSZ), 
- az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM 

rendelet (OKKSZ) módosításáról szóló 6/2010. (II.16.) KHEM rendelet, 
- a forgalomirányító jelzılámpák követelményeirıl, tervezési, telepítési és 

üzemeltetési elıírásairól szóló 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet, valamint 
melléklete: a jelzılámpás forgalomirányítás szabályzata (FISZ) – e-UT 
03.00.11. (ÚT 1-1.204), 

- a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM 
rendelet, 

- a jelzılámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése 
megnevezéső e-UT 03.03.31. (ÚT 2-1.219) számú Útügyi Mőszaki Elıírás   
 

3. Az 1. pontban felsorolt forgalomirányító fényjelzıkészülékek, az ezeket összekötı 
mőszaki létesítmények (összehangoló kábelek és alépítményei), a 
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fényjelzıkészülékeken elhelyezett belsı átvilágítású jelzıtáblák üzemeltetését és 
fenntartását a felek közösen finanszírozzák határozatlan ideig. 

 
4. Az üzemeltetés és fenntartás tevékenységhez kapcsolódó költségek: 

Állandóan felmerülı költségek: 
- a forgalomirányító berendezés áramfogyasztásának 
- a távfelügyeleti ellenırzést biztosító telefonkapcsolatoknak 
- a lámpák ellenırzését is ellátó napi 24 órás ügyeleti szolgálatnak 
- a jelzılámpa karbantartók napi munkavégzésének, illetve hétvégi 

készenlétének 
- az idıszakos ellenırzési, karbantartási feladatok ellátásának 

o ezen belül izzócseréknek, fénycsıcseréknek 
Eseti költségek: 

- a berendezések esetleges hibajavításának, alkatrészcseréjének 
- elemi kár helyreállításainak 
- rongálás helyreállításának 

költségeibıl tevıdik össze. 
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülı üzemeltetési és fenntartási 
költségeket a gyalogátkelıhelyen található fénypontok arányában osztják meg. 
A fénypont szerinti elosztást és a állandó költségek fénypont szerinti elosztású havi 
díjait az 1. sz. melléklet tartalmazza, mely jelen megállapodás részét képezi. 

 Fénypont szerinti eloszlás százalékos arányban: 
Felsılajos Község Önkormányzata:    25%  
Magyar Közút N. Zrt. BKM  Igazgatósága:   75% 

 
6.   Jelen megállapodás kapcsán a kapcsolattartók az alábbiak: 

 Felsılajos Község Önkormányzata részérıl: 
 Név: Juhász Gyula 
 Telefon: 0676/356-949      Fax: 0676/555-099 
  
 
 Magyar Közút Nonprofit Zrt. részérıl: 
 Név:  Rácz Tibor üzemeltetési és fenntartási osztályvezetı 
 Telefon: 0676/81-9291, 0670/330-0621  Fax:  0676/481-572 
  
 Név:  Kertesné Ivanits Katalin mőszaki munkatárs 
 Telefon: 0630/513-0414    Fax:  0676/481-572 

 
7. A felmerülı állandó költségeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatósága a megállapodásban rögzített arányban havonta 
továbbszámlázza Felsılajos Község Önkormányzata felé, az eseti költségeket pedig 
a felek hat havonta, tételes elszámolás útján rendezik. 
Fizetési határidı: a számla benyújtását követı 30 nap.  
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat egyszerese számolható fel. 
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8. Jelen megállapodás nem vonatkozik a forgalomirányító fényjelzıkészülékek 
korszerősítésére, elbontására, újak építésére és a berendezések cseréjére. Ezen 
feladatok végzésére vonatkozó együttmőködésre külön megállapodás köthetı. 

 
9. Jelen megállapodás 2013. augusztus 1-vel lép életbe és érvényteleníti a tárgyban 

1997. november 13-án megkötött megállapodást. Jelen megállapodást felek 
határozatlan idıre kötik. A megállapodás pénzügyi, mőszaki feltételeit felek – 
szükség esetén – felülvizsgálják. 

 
A felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. egyéb 
szakaszait tekintik irányadónak. 
Felek a jelen szerzıdésbıl eredı valamennyi jogvita peres úton való rendezésére kikötik 
hatáskörtıl függıen – Kecskeméti Járásbíróság, illetıleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 
 
A felek a jelen megállapodást elolvasás után értelmezve, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt elfogadják és jóváhagyólag aláírják.  
 
 

Kecskemét, 2013. július     Felsılajos, 2013. július 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 

___________________________________ 

                    Felsılajos Község 
                     Önkormányzata 
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