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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV Parking Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Közszolgáltató) között Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés)
jött létre 2017. január 01. és 2026. december 31. között határozott időtartamra.
A Szerződés értelmében a Közszolgáltató üzemelteti többek között a Nagyerdei körúton az
Egyetem tér és a Klinikák villamos megálló közötti útszakaszon kialakított merőleges beállású
gyephézagos beton burkolatú parkolókat. A parkolók egyes részei nagyobb felületeken
megsüllyedtek, a burkolatelemek összetörtek, vízállások alakultak ki a süllyedésekben,
balesetveszélyessé váltak, így az alépítmény cseréje is szükséges. A beruházás értéke a
Közszolgáltató tájékoztatása alapján bruttó 23.750.588.- Ft, mely 36 hónap alatt egyenlő
részletekben a közszolgáltatási tevékenység ellenértékében kerülne érvényesítésre. A felújítási
munkálatokat a Közszolgáltató ütemezetten, 4 hét alatt elvégeztette.
Figyelemmel arra, hogy a Szerződés szerint a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
területek burkolatának nagyfelületű felújítása, az ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzése vagy
finanszírozása az ellátásért felelős Önkormányzat feladata, mely alól célszerű kivételt engedni,
illetve rendelkezni kell a már elvégzett munkálatok ellenértékének megtérítésről is, szükséges
a Szerződés módosítása.
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 javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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 Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdés 2. pontja és 16/A. §-a, valamint az 1988. évi I. törvény 9/D. § (2) bekezdése
alapján, figyelemmel a 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés h.) pontjára és a 290/2016.
(XI. 24.) határozatra
1./ módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV Parking Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77., képviseli: Nyikos István
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) között 2017. január 1. napjától 2026. december 31.
napjáig terjedő időtartamra közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatás
ellátására létrejött közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Társaság
ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. április 14.

Pacza Gergely
főosztályvezető

