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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. június 18-ai rendes ülésére 
 

Hiv. szám: 2566/2013.  Tárgy: Javaslat az elővárosi vasútvonalak 
megállóhelyeinek fejlesztésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (a továbbiakban: NIF) 2009 februárjában az elővárosi 

vasútvonalak megállóhelyeinek fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása érdekében: „P+R 
(Park&Ride = Parkolj és Vonatozz) és B+R (Bike&Ride = Bringázz és Vonatozz) parkolók és 
buszfordulók építése” című projekt előkészítését végezte, és a megvalósításra a KÖZOP 5. prioritás 3. 
számú előkészítési konstrukcióban pályázatot nyújtott be.  

 
Dunavarsány Város Képviselő-testülete a 60/2009. (IV. 14) számú határozatával (1. sz. 

melléklet) a pályázati projektben való részvétel mellett döntött. A pályázatban való részvétel feltétele 
volt, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. szerződésben vállalja az állomásépület melletti terület szabad 
felhasználás céljából legalább 20 évre való átadását Dunavarsány Város Önkormányzatának, az 
állomásépület felújítási munkálatainak elvégzéséért cserébe. E feltétel teljesülése esetén Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Képviselő testülete vállalta, hogy a NIF által megépített P+R és B+R 
parkolót legalább 10 évig üzemelteti, és annak költségeit a város költségvetésébe tárgyévenként 
beépíti. 

 
2009. május 27-ei dátummal aláírásra került egy együttműködési megállapodás, melyben a 

MÁV Zrt. vállalta, hogy a tervezett fejlesztéssel érintett – a 969/16 hrsz.-ú ingatlan kb. 4.500 m2 
nagyságú – területét legkevesebb 20 évig más célra nem hasznosítja. 

 
A NIF 2013. május 23-án érkezett kérelmében (2. sz. melléklet) előadja, hogy a 969/16 hrsz.-ú 

ingatlanon a P+R és B+R parkoló kivitelezésének megpályázásához szükséges kiviteli 
tervdokumentációk elkészültek, melyek alapján a megvalósításhoz szükséges támogatási forrásigény 
benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ). A projekt az NFM és az évi KözOP 
támogatási listáján szerepel. (A tervezett megoldás helyszínrajzát a 3. sz. melléklet tartalmazza.) 
Szándékuk szerint a kivitelezési munkák két ütemben, 2013 végén, illetve 2014 nyarán kezdődnek, és 
2014 őszén, valamint 2015 őszén valamennyi építési helyszínen átadásra kerülnek az elkészült 
létesítmények.  

 
Jelen megkeresésében a NIF arra kéri Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-

testületét, hogy korábbi szándéknyilatkozatát a létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan erősítse meg. 
Előadja továbbá, hogy csak azon létesítményeket tudja megépíteni, melyeknek lesz üzemeltetője, 
mivel a NIF Zrt. létesítmények üzemeltetésével nem foglalkozik.  

  
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg a döntésünket. 
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Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) megerősíti azon szándékát, hogy részt kíván venni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési 
Zrt. (továbbiakban: NIF) „P+R és B+R parkolók és buszfordulók építése” című 
projektjében, és vállalja a NIF által megépített P+R és B+R parkoló legalább 10 évig 
történő üzemeltetését, illetve az üzemeltetés költségeinek a város költségvetésébe történő 
tárgyévenkénti beépítését. A parkoló sorszáma a NIF által megküldött kérelem 
mellékletében csatolt táblázat szerint: 46, megálló neve: Dunavarsány. 

b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. június 6. 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 
 
 
 

Az előterjesztés törvényes:  
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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