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Mellékletek:
Konzorciumi Megállapodás Magyar Közúttal Jelzőlámpa

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. január 26-ai ülésén a
9/2017. (I. 26.) határozattal döntött arról, hogy a TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és
munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívás keretében az
Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be az „Innovációs iparterület elérhetőségének
javítása” című projekt megvalósítására. A projekt keretében megvalósulna a Gázvezeték utca
korszerűsítése és a Debrecen 4. sz. főút 221+989 km szelvényében lévő István út – Szoboszlói
úti csomópont forgalomtechnikai átalakítása.
Mindemellett a belvárosi forgalom akadálytalan levezetése, a jelenlegi szűk forgalmi
keresztmetszetek feloldása érdekében átépítésre kerülnek a 33. sz. főút 109+844 km
szelvényében lévő Nyíl utca – Árpád téri, Nyíl utca – Nagysándor J. utcai és a Nyíl utca –
Damjanich utcai csomópontok. Szintén a szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében a
Debreceni Főpályaudvar projekt keretében átépítésre kerül a 33. sz. főút 108+923 km
szelvényében lévő Nyíl – Hadházi úti csomópont is.
Ezeknek a beavatkozásoknak a forgalom problémamentes levezetésének elősegítése mellett
természetesen kiemelt célja a forgalombiztonság növelése is, melynek érdekében több
helyszínen forgalomirányítási jelzőlámpák kerülnek telepítésre és jelzőlámpával szabályozott
gyalogátkelőhelyek létesülnek. A forgalomirányítási beavatkozások szükségessé teszik a
beavatkozással érintett útvonalak forgalomirányításának komplex kezelését. Ennek
következtében szükségessé vált az állami tulajdonban lévő, a Debrecen, 33. sz., 4. sz. és a 47.
sz. főutakat érintő jelzőlámpák programmódosítása és összehangolása (a továbbiakban:
Projekt).
Az Önkormányzat rendelkezik a 33. sz. főút (Füredi út – Csigekert utcától az Árpád térig), a
4. sz. főút (Wesselényi utca – Irinyi utcától a Rakovszky utca – Ótemető utca csomópontig), a
47. sz. főút (Mikepércsi út – Szabó Kálmán utcától a Mikepércsi út – Buszforduló
csomópontig) jelzőlámpaépítéshez és jelzőlámpa programmódosítások megvalósításához
szükséges tervekkel és hozzájárulásokkal. Az említett útépítési és forgalomtechnikai
beavatkozásokat követően a Projekt megvalósítása saját forrásból történik.
Ahhoz azonban, hogy az Önkormányzat a Projektet állami tulajdonban lévő utakon
megvalósíthassa, az építtetői jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások - a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése - alapján a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. bevonása kötelező. Ezért az Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
között az együttműködés feltételeinek rögzítése érdekében konzorciumi megállapodás
megkötése szükséges.
A beruházás költségének fedezete a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet „Beruházási kiadások” 5.4.
melléklete 5.2.110. „Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása”
alcímen rendelkezésre áll. A Projekt bekerülési költsége bruttó 27.296.745.- Ft.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdése és a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja és 107.§-a alapján
1./ konzorciumi megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., képviseli: Szoták
Zoltán megyei igazgató és Péter Pál megyei osztályvezető) a Debrecen, 33. sz., 4. sz. és a 47.
sz. főutakat érintő jelzőlámpák programmódosítása és összehangolása tárgyú projekt
megvalósítására.
2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről értesítse a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-t, a konzorciumi megállapodást és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatokat és
dokumentumokat készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
megállapodás, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért és a konzorciumi megállapodás, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok előkészítéséért: a Városfejlesztési Főosztály
vezetője,
az aláírásáért: a polgármester.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. május 11.

Dr. Papp László
polgármester

