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I.
A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a helyi közutakon, a DMJV Önkormányzata
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb
közterületeken létesített, illetőleg kijelölt, valamint a mélygarázsokban, parkolóházakban
létesített díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozóhelyeket igénybe vevő gépjármű
vezetőjére, tulajdonosára, üzemben tartójára vonatkozó szabályokat, a fizetendő díjak összegét,
valamint a Rendelet 11. §-a szabályozza a kiemelt, I. és II. számú várakozási övezetek díjmentes
igénybevétele vonatkozásában a jogosultak körét.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területén veszélyhelyzet van hatályban. A Parlament módosította a
koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt, amelynek hatálya és
így a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 2022. június 30-ig továbbra is fennáll. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján lehetséges a veszélyhelyzet meghosszabbítása vagy ismételt
elrendelése.
Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet (a továbbiakban:
Mentőszervezet) végzi a COVID-19 mintavételt háziorvosi megrendelés szerint a betegek
lakásán. Ez olyan személygépkocsik használatával történik, melyek jelenleg a Hajdú-Bihar
Megyei Rendőr-Főkapitányság, vagy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tulajdonában, illetve üzembentartásában vannak és megkülönböztető jelzés nélküliek. Annak
érdekében, hogy a Mentőszervezet fenti feladatának hatékonyabb ellátásához hozzájáruljunk,
ezen feladatot ellátó gépjárművek – függetlenül azok tulajdoni, vagy üzembentartói
viszonyától - díjmentes várakozásának biztosítására teszünk javaslatot 12 db jármű
vonatkozásában.
Ez alapján – valamint tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet többször is meghosszabbításra
került – szükséges a Rendelet 11.§-át kiegészíteni egy, a fentieket lehetővé tevő, 2023. április
1. napjáig hatályban lévő (6) bekezdéssel.
A Rendelet 12. § (5) bekezdésének módosítása jogtechnikai okból szükséges, érdemi változást
nem tartalmaz.
II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes

hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a Rendelet módosítása elősegíti az Országos
Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet munkáját a COVID-19 mintavétel
vonatkozásában.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet módosításnak környezetvédelmi és
egészségi következményei nincsenek.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet módosítása az adminisztratív
terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglevő rendszer képes ellátni a szükséges
feladatokat az eltelt időszakhoz hasonlóan.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendeletmódosítás elmaradása megnehezíti az Országos Mentőszolgálat
Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet munkáját a COVID-19 mintavétel vonatkozásában.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
III.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjék.
Debrecen, 2022. január 12.

Pacza Gergely
főosztályvezető

