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Tisztelt Közgyűlés!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a debreceni
Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű
infrastruktúra fejlesztések megvalósítását, valamint a fejlesztésekkel összefüggő
kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI.22.) Korm. határozat (a
továbbiakban: Korm. határozat) 1. számú mellékletében KÖZÚT-2 megjelöléssel szereplő
projektelemek megvalósítását rendelte el a KIFEF/20933-2/2019-ITM iktatószámú levéllel a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF) számára.
A NIF fejlesztése négy projekt elemet tartalmaz, melyek közül a KÖZÚT-2/D „33. sz. főút
csomópontjainak fejlesztése az M35 autópálya és a 35. sz. főút között” projektből a Füredi út –
Csigekert utcai csomópont fejlesztésére (a továbbiakban: Projekt) közbeszerzési eljárást
indítottak. Az ajánlattételi határidő 2022. április 21. napja volt.
A csomópont kapacitásbővítő beavatkozásai a NIF által megvalósításra kerülő 13+1
csomóponti beruházás elemeként valósul meg, melyek várható eredménye a gépjármű forgalom
dinamikusabb haladása.
Az ajánlattételi határidőig 3 árajánlat érkezett, melyek kiértékelése folyamatban van.
nettó ajánlati ár
Ajánlat 1
Ajánlat 2
Ajánlat 3

1 649 338 010
1 670 421 863
1 700 208 709

2% tartalékkerettel
emelt összeg
1 682 324 770
1 703 830 300
1 734 212 883

bruttó ajánlati összeg
2 136 552 458
2 163 864 481
2 202 450 362

A Kiemelt Közúti Projektek Támogatási Szerződésben (továbbiakban: KKP TSZ;
kötelezettségvállalás azonosítója: ZU860001) a projekt feladatsorán rendelkezésre álló összeg
összesen bruttó 1,7 milliárd Ft. A NIF Zrt. számításai alapján a legolcsóbb ajánlati árral
számolva, továbbá a megvalósításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket is figyelembe
véve – amennyiben nem a legolcsóbb ajánlat kerül győztesként kihirdetésre – legfeljebb bruttó
561 millió Ft többletforrás szükséges a megvalósításhoz amely KKP TSZ módosítással, vagy
egyedi kormánydöntéssel biztosítható.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az
ajánlattételi határidő leteltét követően a Projekt vonatkozásában legkésőbb 120 napon belül
eredményt kell hirdetni. A többletforrás biztosítására vonatkozó összeg a központi
költségvetésben rendelkezésre áll, azonban a Korm. határozat módosítása, valamint a fedezet
átcsoportosítása szükséges, melynek időszükségleteire való tekintettel 120 napon belül nem
lenne lehetséges eredményt hirdetni.
2022. május 04-én a NIF tájékoztatást és állásfoglalást kért a Minisztérium
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárságtól a Projekt vonatkozásában a közbeszerzési
eljárás alapján megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatálybalépéséhez szükséges
többletforrás biztosításával kapcsolatban. A kért állásfoglalás a mai napig nem érkezett meg a
NIF részére.
A beruházás megkezdésének elősegítése érdekében a Közgyűlés előzetes kötelezettségvállalása
szükséges legfeljebb bruttó 561millió Ft összegben a 2023. évi költségvetés terhére, így a

kivitelezési munkálatok 2022. második félévében megindulhatnának. Az előzetes
kötelezettségvállalás csupán arra az időszakra szükséges, míg a Korm. határozat módosítása és
az állami fedezet átcsoportosítása megtörténik, ami várhatóan 2023. év elején történik meg.
Amennyiben a Korm. határozat módosítása és a fedezet átcsoportosítása teljesül, úgy Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a többletforrás biztosítása nem
fogja terhelni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján, amennyiben az Önkormányzat nevében tervezett
kötelezettségvállalás több költségvetési évet terhel vagy a költségvetési éven túli év kiadási
előirányzatai terhére történik, és a tervezett kötelezettségvállalás teljes időtartamára
vonatkozó nettó összege eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot, a költségvetési fedezet
biztosítására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra a Közgyűlés jogosult.
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 határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2.
pontja, 107. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése és a 3/2022.
(II. 24.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.)
határozatra,
1./ előzetesen kötelezettséget vállal a Debrecen, Füredi út – Csigekert utcai csomópont
fejlesztése tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges, legfeljebb bruttó 561 000 000 Ft
összegű forrás fedezetének biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023.
évi költségvetése terhére, melyet 2023. évben történő teljesítéssel átad a beruházást megvalósító
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134
Budapest, Váci út 45.) részére.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti összeget az
Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezési időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály és a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőit, hogy az 1./
pontban meghatározott pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást és az ahhoz kapcsolódó
jognyilatkozatokat készítsék elő, valamint felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra.
Határidő: a fedezet rendelkezésre állását követően azonnal
Felelős:
vezetői

az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály és a Szervezési és Jogi Főosztály
az aláírásért:

a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

