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Előterjesztés   
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. június  20-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban 
Ügyszám: II/330-1/2013. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) az elővárosi vasútvonalak megállóhelyein 
KÖZOP pályázat keretében gépjárműparkolók létesítését tervezi, melyhez tulajdonosi hozzájárulást és 
üzemeltetői nyilatkozatot kért az érintett Önkormányzatoktól. Felsőlajos vonatkozásában a díjmentesen 
igénybe vehető, szilárdburkolattal és térvilágítással ellátott 20 db parkoló (a Pesti utca elején) és 10 db 
kerékpár elhelyezését biztosító kerékpár tároló (a vonatváró épület mellett) létesülne. Felsőlajos Község 
Önkormányzata előzetesen a 49/2010. (XI.22.) határozatában nyilatkozott arról, hogy 10 évig fenntartja és 
üzemelteti az önkormányzati tulajdonú közterületen megvalósuló parkolót. A parkoló tervezéséhez, 
kivitelezéséhez és megvalósítás egyéb költségeihez nem kell az önkormányzatnak pénzügyi forrást 
biztosítania.  
A tervezett 20 férőhelyes parkoló az önkormányzati tulajdonában lévő 20/2 és 08/22 hrsz-ú közterületen 
valósulna meg. A parkoló elhelyezése miatt a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezésre kerül a Liget 
utcával szembeni 08/21 hrsz-ú önkormányzati területre. 
Jogszabályi háttér:  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint; 
„7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti 
vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az 
önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása 
szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.” 
„ 3. § (1) bekezdés 7. pont közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, 
amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek 
megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi 
szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához 
szükséges infrastruktúra biztosítását is;” 
„ 11.§ (13) bekezdés: Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint, 
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);” 
 
A NIF Zrt. 2013. május 21-én kért levelében kéri a korábbi szándéknyilatkozat megerősítését és a 
kivitelezéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat. 
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak:  
   - 1.sz. melléklet: a NIF Zrt. megkereső levele,  
   - 2.sz. melléklet: az általános helyszínrajz kicsinyített példánya,  
   - 3.sz. melléklet: a Képviselő-testület 49/2010. (XI.22.) határozata.   
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A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
…/2013.(…)  ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R   
parkoló kivitelezésével kapcsolatban 

 Határozat 
 

1.)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 49/2010. (XI.22.) 
határozatban foglalt tulajdonosi hozzájárulását a 142-es vonal 41. sorszámú Felsőlajos 
megállóhely vonatkozásában.  
 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad arra, 
hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő 20/2 és 08/22 hrsz-ú ingatlant- a tulajdonjog 
megtartásával térítésmentesen az építkezés rendelkezésére bocsátja. A területrendezésre a 
megvalósult állapotnak megfelelően, utólag kerül sor. 
Felsőlajos Község Önkormányzata a kivitelezési munkák megvalósításához területre lépési 
engedélyt ad a NIF Zrt.-nek, illetve a kivitelezői közbeszerzési tenderen nyertes kivitelező 
számára, valamint hozzájárul a területen lévő és kiváltandó közműkiváltások intézéséhez.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. június 20. 
 

Felsőlajos, 2013. június 19. 
                                                                                                     Juhász Gyula s.k. 
                                                                                                     polgármester 
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Az előterjesztés 1.sz. melléklete 
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Az előterjesztés 2.sz. melléklete 
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Az előterjesztés 3.sz. melléklete 
Felsőlajos Község 
Önkormányzata 
 

Kivonat 
a 2010. november 22-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandókat 
 
49/2010. (XI.22.) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetői 
nyilatkozat parkoló létesítésével kapcso- 
latban 
 
         H a t á r o z a t 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad arra, 
hogy  a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a Pesti utca elején a 20/2 és 08/22 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen az A1.41-04. számú helyszínrajz alapján MÁV P+R és B+R parkolót 
létesítsen azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezésének költsége  a Nemzeti 
Infrastruktúra Zrt-t terheli. 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által a Pesti utca elején a 20/2 és 08/22 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen megvalósuló MÁV P+R és B+R parkoló fenntartási és üzemeltetési 
költségét (térvilágítás, térfigyelő értékelése költsége, tisztítás, síkosság mentesítés és pótlások 
költsége) 10 évig Felsőlajos Község Önkormányzata vállalja. 
     
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. november 22. 

 
 

Kihagyva a kihagyandókat 
 
                                                                   kmf. 
 
 
      Juhász Gyula sk.                                                   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
      polgármester                                                                      jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 


