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Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

Településfejlesztési Osztály 

Az előterjesztést véleményezi: 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére 
 

KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „ Parkolók és csomópontok fejlesztése című projekt 

konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép - Magyarországi 

Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódó KMOP-2.3.1/C azonosító jelű 

pályázati felhívás mindkét szakaszában indult, a KMOP - 2007-2.3.1/C jelű (P+R I ütem) 

sikeres konzorciumi pályázatban 40.345.604,- Ft értékben valósulhat meg építési beruházás a 

a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Vasútállomás melletti (02/2 hrsz.) területen.  

 

A projekt több ütemben valósul meg, az I. ütemben a fenti pályázatnak megfelelően 

kialakításra kerültek a személygépjármű (P+R) parkolók, valamint a (B+R) kerékpártárolók. 

 

A Konzorciumi szerződés a 161/2010. (VI.10.) sz. továbbá a 276/2010. (IX.23.) sz. 

Képviselő-testületi határozattal módosításra került. Az aláírt módosítási szerződések az 

előterjesztés 1-2.sz. mellékletét képezik. 

 

Németh Zoltán a Budapesti Közlekedési Szövetségtől 2010. november 17.-én e-mailben 

kereste meg az Önkormányzatot és kéri, hogy az önkormányzat legyen partner a szerződés 

módosításában.  

 

A szerződés módosításának indoka, hogy a MÁV Zrt. –nél komoly gondot okoz, hogy nem 

tud a projekthez biztosítékot nyújtani, így a Kifizetési kérelmet nem tudják lezárni, addig 

pedig nincs kifizetés.  

 

A módosítás értelmében a MÁV semmilyen tulajdonnal nem fog rendelkezni a projekt végén, 

vagyona nem nő, az önkormányzati területre / területrészre épülő parkoló(rész) az 

önkormányzatok tulajdonába kerül. Ehhez szükséges a támogatási szerződés módosítása, de 

mivel a vagyon kérdése a tagok között a Konzorciumi szerződésben került szabályozásra, így 

ezt is módosítani kell. Csak ezen a módon mentesülhet a MÁV a biztosítéknyújtás alól és 

zárható le a projekt. 

 

A fentiek figyelembe vételével a megállapodás 7.2. pontja módosul. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a fenti tájékoztató megtárgyalását, valamint elfogadását. 

……./2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „ Parkolók és csomópontok fejlesztése című projekt 

konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése 

című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a 

határozat 1. számú mellékleteként jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. 

 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 Budapesti Közlekedés-szervező Kht. 

 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 

Abony, 2010. december 01. 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit  

 Polgármester 

 

 

 

 


