DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2022. (… …) önkormányzati rendelete
Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet, valamint 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 közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével, a
következőket rendeli el:
1. §
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) 11.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kiemelt, I. és II. számú várakozási övezeteket díjmentesen veheti igénybe COVID-19 mintavételi
tevékenység végzésének céljára a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szereplő 12
db gépjármű használója, kizárólag ezen tevékenység végzésének időtartamára.”
2. §
A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kedvezményes bérlettípusok díját a 2. melléklet 2.6. pontja
tartalmazza.”

3. §
Hatályát veszti a Rendelet 11. § (6) bekezdése.
4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2023. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

