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2018. szeptember 13-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás 
intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt 
előkészítésére és megvalósítására 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Modern Városok Program részeként a Kormány 2016. február 09. napján együttműködési 
megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával több városstratégiai 
jelentőségű fejlesztés előkészítésére és megvalósítására. A Magyarország Kormánya és Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. ca) pontjában felhívta a 
nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a kecskeméti főpályaudvar fejlesztésének uniós 
fejlesztési források bevonásával történő megvalósíthatóságát, valamint ehhez kapcsolódóan - 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve - P+R parkoló kialakításának 
feltételrendszerét és támogathatóságát, és tegyen javaslatot a fejlesztések megvalósításának 
ütemezésére és támogatására (a továbbiakban: Projekt). 
A Kormány a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII.15) Korm. határozatában döntött a Projekt 

előkészítéséhez szükséges 571.000.000 Ft forrás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére történő 
biztosításáról. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

(továbbiakban: NIF Zrt.) részére elrendelte a Projekt NIF Zrt. általi megvalósítását. Az előkészítési 

feladatok elvégzésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NIF Zrt. között 2018. március 29-én 

Támogatási Szerződés került aláírásra. 

A Projekt sikeres előkészítése, majd a megvalósításhoz szükséges források megteremtése és a Projekt 

megvalósítása érdekében elengedhetetlen, hogy a NIF Zrt. és az önkormányzat együttműködjön, 

melynek feltétel rendszere együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretében 

rögzíthető. 

Az együttműködési megállapodás célja, hogy a felek a Projekt megvalósítása érdekében 

együttműködnek, annak megvalósítását kölcsönösen elősegítik, tevékenységüket ennek érdekében 

szükség szerint összehangolják.  

Az együttműködési megállapodás nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást az önkormányzat 

terhére, de ahhoz Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése külön döntésére van szükség. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentieknek megfelelően a határozat-tervezet elfogadásával 

döntsön az 1. melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkötéséről „Kecskemét Megyei 

Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása” című projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozóan. 

 

Kecskemét, 2018. augusztus 8. 

 

 

                                                                                                 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

    alpolgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2018. (IX.13.) határozata 

Együttműködési megállapodás kötése a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás 
intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt 
előkészítésére és megvalósítására 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester fenti tárgyban készült 4181-9/2018. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás 

intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt 

megvalósítása érdekében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel való 

együttműködést. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 

„Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 

és P+R parkolók kialakítása” című projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozó, NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötendő, 1. sz. melléklet szerinti együttműködési 

megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 


