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Napirend: A „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című, KMOP-2007-2.3.1/C 
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat elfogadása 
 
76/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című, KMOP-2007-2.3.1/C 
kódszámú kiírás alapján, P+R parkoló kialakítására vonatkozó pályázat 
konzorciumi megállapodásához szükséges - a határozat mellékletét képező - 
nyilatkozat tartalmát megismerte és elfogadja. 

 
2. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a nyilatkozat 

aláírására. 
 

Határidő: 2008. február 15. 
A végrehajtásért felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 
            polgármester                            jegyző 
 
 

Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. február 15. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
             jkv. 
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Nyilatkozat 

 
 

Abony Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megépítendő parkoló, mint 
építmény annak a konzorciumi tagnak a tulajdonába kerül, amely konzorciumi tag a 
földterület tulajdonosa. 
 
Amennyiben a földterület a Magyar Állam tulajdonában a MÁV Zrt. 
vagyonkezelésében áll, akkor az építmény tulajdonosa a Magyar Állam, 
vagyonkezelője a MÁV Zrt lesz. 
 
Amennyiben több tulajdonosa van a földterületnek, akkor is a fenti szabályok 
érvényesek, értelemszerűen az építmény tulajdonjoga a földterület tulajdonjogának 
arányában kerül megosztásra. 
 
Amennyiben az építmény olyan földterületre esik, amely tulajdonosa nem 
konzorciumi tag és nem a Magyar Állam, akkor a pályázati feltételeknek megfelelően 
az érintett önkormányzat rendezi a földterület tulajdonjogát. 
 
Tudomásul veszem, hogy a projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzést MÁV 
Zrt. bonyolítja le. 
 
A projekt megvalósítása egy közbeszerzési eljárás keretében történik, azzal, hogy a 
beszerzésre településenként részajánlat tehető. 
 
Tudomásul veszem, hogy a konzorciumi ülésen a megvalósításra vonatkozó 
közbeszerzési feltételeket egyszerű többséggel hozott határozattal hozza meg. 
 
A MÁV Zrt. tulajdonába kerülő építmények üzemeltetésére a MÁV Zrt. az érintett 
önkormányzattal bérleti és üzemeltetési szerződést köt a közbeszerzési szabályok 
betartásával. 
 
 
 
Budapest, 2008. február 4. 
 
 
 
        …………………………………………… 
                           polgármester 


