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Megállapodás jóváhagyása jelzőlámpa költségeinek megosztására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. június 23-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. keresett meg azzal, hogy a Rákóczi út 32. szám előtt lévő közúti 
jelzőlámpa üzemetetési költségeinek megosztásához megállapodás megkötése szükséges. 
 
Az üzemeltetési költségek három részből tevődnek össze: 

1.) ellenőrzések, karbantartások költségei; 
2.) eseti javítási költségek; 
3.) energiaköltség (elektromos áram). 

 
Jelen megállapodás-tervezet a kialakult gyakorlatot tartalmazza. Az ellenőrzések, karbantartás-
ok, javítások a Magyar Közút Nonprofit Zrt. költségei, az elektromos áramot jelenleg is az ön-
kormányzat fizeti. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. június 14.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( VI.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi út 32. számú önkor-
mányzati ingaltan előtt lévő közúti jelzőlámpa költségmegosztását rögzítő Megállapodás jóvá-
hagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. A Képviselő-
testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás jóváhagyására. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről 

 

Név:      Magyar Közút Nonprofit Zrt 

székhelye:     1024  Budapest Fényes Elek u 7-13., 

Számlavezető pénzintézet:   MKB 10300002-10460102-49020027 

adószám:     14605749-2-44, 

cégjegyzék száma:    01-10-046265 

képviseli:  Ürmössy Ákos megyei igazgató és  

Berecz Gábor Sándor megyei osztályvezető együttesen 

(a továbbiakban: MK), másrészről 

 

Név:   Rétság Város Önkormányzata 

székhelye:   2651 Rétság, Rákóczi Ferenc út 20. 

számlavezető pénzintézet:  OTP Bank NyRT. 

adószám:     15735492-2-12 

törzskönyvi azonosító száma:  735496 

képviseli:     Hegedűs Ferenc polgármester  

(továbbiakban: Önkormányzat) 

 – együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben: 

 

 

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

A MK és Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó, országos közúthálózaton lévő közúti 

forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása. A költségmegosztás a 

jelen megállapodás mellékletét képező létesítményjegyzékben felsorolt jelzőberendezésekre terjed 

ki. (MK érdekeltségébe tartoznak az országos közút gépjárműforgalmának irányítására szolgáló 

jelzőfejek, minden egyéb jelzőfej az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozik). 

 

Felek rögzítik, hogy az országos közúthálózaton elhelyezkedő, közös érdekeltségi körbe tartozó 

jelzőberendezések esetében az üzemeltetési feladatokat a vonatkozó előírások szerint az MK végzi. 

Az MK a jelzőberendezések üzemelését távfelügyeleti rendszeren keresztül kíséri figyelemmel. 

 

II. ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG MEGOSZTÁSA 

Az üzemeltetési megállapodás a megkötésekor – a melléklet szerinti létesítményjegyzékben - 

meglévő jelzőberendezésekre terjed ki. Amennyiben a létesítményjegyzék új jelzőberendezéssel 

bővül, felek a megállapodást kölcsönösen módosítják. 

 

Az üzemeltetési költség három részből tevődik össze. Az előre meghatározható, kötelezően 

elvégzendő ellenőrzési és karbantartási tevékenységek költsége, az eseti javítások költsége (ide 

tartozik mindazon rongálásból vagy elemi csapásból eredő káresemény miatti javítás díja is, 

amelyet a biztosító nem térít meg MK részére), valamint az energiaköltség. 

Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési költségek - az energiaköltség kivételével - az 

MK-t terhelik. Az energiaköltséget az Önkormányzat viseli. 

 
III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Az MK a tevékenysége során köteles azt a forgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával végezni. 

 

Az MK az Önkormányzat írásbeli kérésére az elvégzett tevékenységekről részletes tájékoztatást ad. 
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Az MK az Önkormányzat írásbeli kérésére az előre tervezett munkák ütemtervét rendelkezésre 

bocsátja. 

Felek megállapodnak abban, hogy az MK a feladatai végrehajtásához harmadik fél közreműködését 

igénybe veheti. 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelzőberendezés esetlegesen szükségessé váló felújításának, új 

jelzőberendezés létesítésének költségeit az MK viseli. Új jelzőberendezés létesítése esetén az MK - 

a költségek tételes kimutatásával - az Önkormányzattól hozzájárulást kérhet a költségekhez. A 

megkereséstől számított 60 napon belül nyilatkozik az Önkormányzat írásban arról, hogy  

hozzájárulást tud-e vállalni. 

 

IV. KAPCSOLATTARTÁS 

MK kapcsolattartója: 

 

Név:   Grajzel Róbert 

Beosztás:  műszaki munkatárs 

Telefon:  +36-30/840-9612 

Fax:   +36-30/819-469 

Mobil:   +36-30/605-8271 

E-mail: grajzel.robert@nograd.kozut.hu    

 

Önkormányzat kapcsolattartója: 

 

Név:  Hegedűs Ferenc 

Beosztás: polgármester 

Telefon:  +36-35/ 550-100 

Fax:   +36-35/ 350-712 

Mobil:   +36-30/ 940-5074 

E-mail:  polgarmester@retsag.hu  

 

V. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 Jelen megállapodást bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése alapos okot szolgáltat, különösen, ha a 

jelen megállapodás vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, 

amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben 

veszélyezteti. 

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

VI.1. Hatályba lépés 

Jelen megállapodás az aláírását követő hónap első napján lép hatályba és határozatlan időre terjed 

ki. 

 

VI.2. A szerződés módosítása 

Felek megállapodnak abban, hogy a létesítményjegyzék változása esetén a megállapodásban 

foglaltakat kölcsönösen módosítják. 

 

VI.3. Jogviták rendezése 

 A felek a megállapodás értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot. 

 Ha vita merül fel a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 

Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe 

mediátori közreműködést, sem választott bíróságot. 

 

mailto:grajzel.robert@nograd.kozut.hu
mailto:polgarmester@retsag.hu


EM-2016/0000846/00 

 

3 / 3 

 

VI.4. A szerződés részei 

 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közös érdekeltségi körbe tartózó 

jelzőberendezések létesítményjegyzéke. 

 

VI.5. Aláírás 

 Jelen megállapodás a melléklet nélkül 3 oldalból áll, melyet a Felek – ideértve a megállapodás 

elválaszthatatlan részét képező mellékletét is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Létesítményjegyzék 

 

Kelt: Salgótarján, 2017 év június hó 12. nap 

 

 

 

 

 

…..................................................................  ….................................................................. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

képviseli: 

Ürmössy Ákos           Berecz Gábor Sándor 

megyei igazgató        megyei osztályvezető 

 Rétság Város Önkormányzata 

képviseli: 

Hegedűs Ferenc 

polgármester 

 

 

 
Ellenjegyzés: 

 

a)                       

„A szerződést szakmai/szakterületi szempontból ellenjegyzem” 

Kelt: Salgótarján, 2017. június 06. 

 

 

                                                   Dobos Csaba 

                                             megyei osztályvezető 

 

b) „A szerződést jogi szempontból ellenjegyzem” 

Kelt: Salgótarján, 2017. június 06. 

 

 

                                               Dr Kiss Andrea 

                                                    ügyvéd 

 

c) „A szerződést pénzügyi szempontból ellenjegyzem” 

Kelt: Salgótarján, 2017. június 06. 

 

 

                                                  Bogárné Szalai Judit  

                                                 megyei osztályvezető
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1. számú melléklet 
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