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Elıterjesztés   
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2010. április 26-i ülésére 
 
Tárgy:  Elızetes nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üzemeltetésére 
Ügyszám: II/237-1/2010. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) az elıvárosi vasútvonalak 
megállóhelyein KÖZOP pályázat keretében gépjármőparkolók létesítését tervezi. A tervezési 
munkákra a TURA-Terv Mérnökiroda Kft kapott megbízást. A díjmentesen igénybe vehetı, 
szilárdburkolattal és térvilágítással ellátott parkolóval egy idıben kerékpár tároló is létesül. A 
több mint 130 elıvárosi vasútállomás közül a bíráló bizottság elınyben részesíti azon 
településeket ahol az önkormányzat vállalja a parkoló 10 éves fenntartását és üzemeltetését.  
A parkoló tervezéséhez és kivitelezéséhez és egyéb költségeihez nem kell az önkormányzatnak 
pénzügyi forrást biztosítania.  
A tervezett 20 férıhelyes parkoló az önkormányzati tulajdonában lévı közterületen valósulna 
meg. Az érintett közterület a rendezési terv szerint jelenleg „Z” (zöldterület) terület-felhasználási 
besorolásban van, mely parkoló építését nem zárja ki.    
Az üzemeltetés és fenntartás, a térvilágítás költségére, valamint a térfigyelı kamera üzemeltetési 
költségére, tisztításra, síkosság mentesítésre és a pótlások biztosítására terjedne ki.        
Az üzemeltetési szerzıdés megkötése a pályázat nyertessége esetén a kivitelezés idıszakában 
(várhatóan 2011. évben) lenne aktuális. 
A TURA-Terv Kft.  megkeresı levele és annak mellékletei az elıterjesztés mellékletét képezik.  
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
.../2010.(...)  ÖH 
Elızetes nyilatkozat MÁV parkoló   
fenntartására és üzemeltetésére 

 Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetesen nyilatkozik arról, 
hogy a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kezdeményezésére a KÖZOP pályázat keretein 
belül a Felsılajos vasútállomás közelében megvalósuló MÁV P+R és B+R parkolók 
fenntartási és üzemeltetési költségét (térvilágítás, térfigyelı kamera üzemeltetési 
költsége, tisztítás, síkosság mentesítés és a pótlások költsége) 10 évig Felsılajos 
Község Önkormányzata vállalja.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. április 26. 
                                                                                                      
Felsılajos, 2010. április 20. 
                                                                                                   Csordás László  
                                                                                                      polgármester 
 
 



 



 



 


