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Előterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testület  

2010. november 17-i ülésére 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetői nyilatkozat parkoló létesítésével kapcsolatban 
Ügyszám: I/10860-1/2010. 
 
 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 kér az érintett Önkormányzatoktól. 
Lajosmizse vonatkozásában a díjmentesen igénybe vehető, szilárdburkolattal és térvilágítással 
ellátott 81 db parkoló mellett 40 db kerékpár elhelyezését biztosító kerékpár tároló is létesülne. 
Lajosmizse Város Önkormányzata előzetesen a 42/2009. (III.18.) határozatában nyilatkozott 
arról, hogy 10 évig fenntartja és üzemelteti a tervezett parkoló közterületre eső részét. A parkoló 
tervezéséhez, kivitelezéséhez és megvalósítás egyéb költségeihez nem kell az önkormányzatnak 
pénzügyi forrást biztosítania.  
A tervezett 81 férőhelyes parkoló egy része MÁV területen (42db parkolóhely), másik része (39 
db parkolóhely) az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen valósulna meg. 
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak:  
   - a TURA-Terv Kft. megkereső levele,  
   - az általános helyszínrajz kicsinyített példánya, valamint 
   - a Képviselő-testület 42/2009.(III.18.) határozata.   
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
.../2010.(...)  ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetői   
nyilatkozat parkoló létesítésével kapcsolatban 
        Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást 
ad arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a lajosmizsei vasútállomás közelében az 
1766/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületen az A1.42-04. számú helyszínrajz 
alapján  MÁV P+R és B+R parkolót létesítsen. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által a lajosmizsei vasútállomás közelében a 
1766/4 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 Lajosmizse Város 
Önkormányzata vállalja.     
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. november 17. 

 
Lajosmizse, 2010. november 09.                                            Basky András sk. 
                                                                                                polgármester 
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