
Előterjesztés 

a bicskei Intermodális csomópont megvalósításával 

kapcsolatos kérdésekről 
1. előterjesztés száma:267/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Soós Attila 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet –  Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának tervezete 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A korábbi években Bicske Város Önkormányzata KÖZOP pályázat keretében elkészíttette a Bicske 

vasútállomás Intermodális csomóponttá fejlesztésének részletes megvalósíthatósági tanulmányát 

(RMT). 

Az RMT kapcsolódik a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF Zrt) Biatorbágy – Tata vasútvonal 

korszerűsítési munkálataihoz, így az elkészült RMT alapján a NIF Zrt integrálta a bicskei intermodális 

csomópont megvalósítását a vasút-korszerűsítési projektjébe. 

 

A megvalósítás érdekében Bicske Város Önkormányzata és a NIF Zrt. - a Képviselő-testület 204/2016. 

(VI.29.) sz. határozata alapján - „Együttműködési Megállapodást” kötött 2016. december 13 -án. Az 

„Együttműködési Megállapodás” I/4. pontja értelmében a „Fenntartható Városi Mobilitási Terv 

(SUMP)” elkészíttetése a NIF Zrt. feladata lett volna. 

  

A projekt lebonyolításának gyorsítása érdekében az Önkormányzat és a NIF Zrt. a feladatokat 

újratárgyalta, így a SUMP elkészíttetését az Önkormányzat vállalta a NIF Zrt. teherviselése mellett. 

Ezek alapján az Együttműködési Megállapodás-t a fentiek szerint módosítani szükséges. 

 

A tervezett módosítás alapján a „Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP)” elkészíttetése érdekében 

ajánlattételi eljárást indítottunk, melyben a szolgáltatás-beszerzés becsült értéke nettó 14,9 MFt. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok jóváhagyását! 

 

Bicske, 2017. szeptember 13. 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



 

1. melléklet a 267/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: a bicskei Intermodális csomópont megvalósításával kapcsolatos kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a bicskei Intermodális csomópont megvalósítása érdekében a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt-vel kötött „Együttműködési Megállapodást” az alábbiak vonatkozásában 

módosítja a határozati javaslat 1. sz. mellékletében szereplő „EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA” szerint: 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. mellékletét képező együttműködési 

megállapodás aláírására, valamint a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) 

elkészítése érdekében szükséges további jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások 

aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2017.dec.31. 

Felelős: polgármester 

  



1. melléklet a 267/2017 számú előterjesztés 

határozati javaslatához  

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

 

A „Tatabánya Megyei Jogú Város – Bicske vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” projekt előkészítésére és 

megvalósítására 

 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

Székhely:  1134 Budapest, Váci út 45 

Adószám:  11906522-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-10-044180 

KSH szám:  11906522-4211-114-01   

Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-20609931-00003285  

Képviseli:  Nagy Róbert Attila vezérigazgató önálló képviseleti jogosultsággal 

 

a továbbiakban: NIF Zrt.; 

 

másrészről  

 

Bicske Város Önkormányzata 

Székhely:   2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Adószám:   15727048-2-07 

PIR törzsszám:  727046 

Bankszámlaszám:  OTP Bank Nyrt. 11736020 - 15727048 

Képviseli:  Pálffy Károly polgármester 

 

a továbbiakban: Önkormányzat; 

(együttesen Felek)  

 

között, alulírt napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1.) A Felek a „Tatabánya Megyei Jogú Város – Bicske vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” (PST: I000.07.) projekt 

előkészítésére és megvalósítására vonatkozóan 2016. december 13. napján 

Együttműködési megállapodást írtak alá (továbbiakban: Megállapodás).  

 

2.) A Felek a fent hivatkozott Megállapodás I/4. pontjának rendelkezését egyező akarattal 

az alábbiak szerint kívánják megváltoztatni: 

 



A fenntartható városi mobilitási terv (a továbbiakban: SUMP) elkészíttetése az 

Önkormányzat feladata és kötelezettsége, amelynek során a NIF Zrt.-t közreműködési 

és jóváhagyási kötelezettség terheli a projekt vonatkozásában. Felek megállapodása 

alapján a SUMP elkészíttetésével kapcsolatos költségeket a NIF Zrt. vállalja és viseli.  

Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a SUMP elkészíttetésének határideje: 

2018.02.04. 

A SUMP elkészíttetésének TSZ terhére nem elszámolható, illetve esetlegesen a 

támogatási jogviszony alapján visszafizetni rendelt költségeit az Önkormányzat viseli, 

amelyek megfizetésére/megtérítésére azok felmerülésekor/a visszafizetés 

elrendelésekor köteles a NIF Zrt. részére. 

 

3.) A Felek egyező akarattal az 1. pontban hivatkozott Megállapodás I/4. pontját az alábbi 

4.1, 4.2, 4.3, és 4.4 alpontokkal egészítik ki. 

 

4.1 Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a SUMP elkészítésének 

folyamatába a NIF Zrt.-t bevonja. 

 

4.2 Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az általa készített SUMP-ot a Projekt 

megvalósítása érdekében biztosítja a NIF Zrt. részére. 

 

4.3 Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Projekt megvalósításának céljából, az 

ahhoz szükséges mértékben a Projekt befejezésig a SUMP-ra vonatkozóan felhasználási 

jogot biztosít a NIF Zrt. részére különös tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 17. § a), c)-e) és g) pontjában foglalt jogokra 

kiterjedően. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a felhasználói jog az Szjt. 43. §. 

alapján nem kizárólagos, a NIF Zrt. a SUMP átdolgozására, a felhasználói jog harmadik 

személy részére történő átengedésére nem jogosult. Az Önkormányzat szavatol azért, 

hogy a SUMP-on harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a NIF Zrt. 

felhasználási jogát korlátozza, vagy akadályozza, továbbá a szerző(k) a NIF Zrt-vel 

szemben díjigénnyel nem léphetnek fel. 

 

4.4 Az Önkormányzat kijelenti, hogy a SUMP felhasználói jogának megszerzésére 

kötött szerződést a Projekt befejezéséig semmilyen módon nem szünteti meg. 

 

4.) A Felek az 1. pontban hivatkozott Megállapodás IV. fejezetében foglalt Kapcsolattartás, 

döntési kompetenciák rész tekintetében az alábbi változást rögzítik: 

 

Kapcsolattartók: 

Építtető részéről:   

Patak Norbert, projektiroda-vezető 

Cím: 1135 Budapest, Váci út 45. 

Tel.: +36-20/930-85-16  

Fax.: +36-1/436-8110 

e-mail: patak.norbert@nif.hu  

 

5.) Jelen szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba és elválaszthatatlan részét 

képezi az 1.) pontban hivatkozott Megállapodásnak, melynek egyéb e módosítással nem 

érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek és hatályban 

maradnak. 

 

6.) Felek a jelen szerződésmódosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 

elfogadják és jelen szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

mailto:patak.norbert@nif.hu


helybenhagyólag írják alá. 

 

Jelen szerződésmódosítás négy (4) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 

készült.  

 

 

 

 

Budapest, 2017. .............................. 

 

 

 

NIF Zrt. 

 

 

 

__________________________ 

képviseli: Nagy Róbert Attila 

vezérigazgató 

Bicske,2017……………………………  

 

 

 

Bicske Város Önkormányzata 

 

 

 

_______________________ 

képviseli: Pálffy Károly 

polgármester 

  

 


