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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.07.12.

Javaslat 
Modern Városok Program keretében kialakításra kerülő intermodális személyforgalmi

csomóponttal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző

Meghívott: Huszti Csaba projektvezető, NIF Zrt.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.07.10. rk.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.07.10. rk.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.07.10. rk.
pénzügyi bizottság 2018.07.10. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendelte a Modern Városok Program keretében kialakításra
kerülő dunaújvárosi intermodális személyforgalmi csomópont előkészítési feladatainak NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által történő megvalósítását. A projekt sikeres előkészítése, pályázása
és  megvalósítása  érdekében  elengedhetetlen  a  NIF  Zrt.  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának együttműködése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 4830-7/2018

Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 544-182
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

Modern Városok Program keretében kialakításra kerülő intermodális személyforgalmi
csomóponttal kapcsolatos döntések meghozatalára

Magyarország  Kormánya  2016.  május  31.  napján  együttműködési  megállapodást  kötött
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával.  Az  együttműködési  megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról az 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat szól. A hivatkozott
Kormányhatározat  3.  b)  pontjában  felhívta  a  nemzeti  fejlesztési  minisztert,  hogy  az
Önkormányzattal  együttműködve  tegyen  javaslatot  a  készülő  e-mobilitásról  szóló  szakmai
koncepcióval  összhangban  tervezett,  az  e-mobilitásra  épülő,  új  modern  buszpályaudvar
megvalósítására,  és  az  ezzel  összefüggő  közlekedési  csomópont  kialakítására  irányuló
városfejlesztési  projektek  támogatására,  az  európai  uniós  fejlesztési  források  bevonásának
lehetőségére és a megvalósítás modelljére is kiterjedően. 
A  Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  közlekedésfejlesztéssel
kapcsolatos  előirányzat-átcsoportosításokról  szóló  1552/2017.  (VIII.15)  Korm.  határozatában
döntött a projekt előkészítéséhez szükséges 647.000.000,- Ft forrás biztosításáról. Az intermodális
csomóponti projekt előkészítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NIF Zrt. között 2018.
március  29-én,  KSZFO/145/2018-NFM_SZERZ  iktatószámmal  Támogatási  Szerződés  került
aláírásra.  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a NIF Zrt. részére 2018. május 15. napján kelt,
KSZFO/41086-1/2018-NFM iktatószámú levelében elrendelte a Projekt NIF Zrt. mint Építtető
általi megvalósítását. 

A projekt  célja  a  Dunaújváros  városában  a  különböző  közlekedési  módozatok  utasfogadó  és
kiszolgáló létesítményeinek integrálása a MÁV állomás térségében.
A fejlesztés keretében a távolsági, helyi és helyközi közösségi közlekedés, vasútállomás felvételi
épületének  felújítása,  illetve  közúti  közlekedés  közötti  átszállást,  módváltást  elősegítő
személyszállítási  központ  létesítésével  Dunaújváros  MÁV állomás  környezetében  megvalósulna
egy  autóbuszos  és  vasúti  közlekedést  egyesítő  személyforgalmi  csomópont,  valamint  az  ezek
megközelíthetőségét  biztosító  gyalogos,  kerékpáros  és  közúti  kapcsolatok,  csomópontok
kapacitásnövelő  fejlesztése.  A jelenlegi  Béke  téri  autóbusz  pályaudvar  változatlan  formában  a
helyén marad.

A projekt sikeres előkészítése, pályázása és megvalósítása érdekében elengedhetetlen a NIF Zrt.
és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  együttműködése,  melynek  érdekében
együttműködési  megállapodást  szükséges  kötni.  A megállapodás  célja,  hogy  Felek  a  Projekt
megvalósítása  érdekében  együttműködjenek,  ennek  megvalósítását  kölcsönösen  elősegítsék,
tevékenységüket  ennek  érdekében  szükség  szerint  összehangolják,  és  vállalják,  hogy egymást
minden, a Projekt megvalósítását befolyásoló lényeges körülményről tájékoztatják. 

Fentiekre való tekintettel  javasoljuk a „Dunaújváros Megyei Jogú Város intermodális  csomópont
kialakítása”  című  projekt  előkészítésére  és  megvalósítására együttműködési  megállapodás
megkötését, melyre határozati javaslatot készítettünk elő.

Bizottsági vélemények:
Jelen előterjesztést  a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi  bizottság,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság
2018.07.10.-i rendkívüli ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Mellékletek:
1.sz. melléklet 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozat 

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018. (VII.12.) határozata
Modern Városok Program keretében kialakításra kerülő intermodális személyforgalmi

csomóponttal kapcsolatos döntések meghozataláról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében, a „Dunaújváros Megyei Jogú Város
intermodális csomópont kialakítása” című projekt előkészítése és megvalósítása érdekében együtt-
működési megállapodást kössön a  NIF Nemzeti Infratruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (1134 Buda-
pest,  Váci  út  45.),  jelen határozat  1.  sz.  mellékletét  képező  együttműködési  megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a határozat közlésére, egy-
úttal felhatalmazza az 1. pontban megjelölt együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a közlésre 2018. július 20.
az együttműködési megállapodás megkötésére: 2018. július 31. 

Dunaújváros, 2018. július 12.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Cserni Béla sk
városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke


	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

