Tárgy: Sürgősségi indítvány „A 33. sz. főút átépítéséhez
kapcsolódó tervek felhasználási jogának határozatlan időre
szóló ingyenes átengedése a NIF Zrt. részére” tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, mint
Építtető (a továbbiakban NIF Zrt.) részére a „Debreceni szűk keresztmetszetű közlekedési elemek,
csomópontok átépítése” tárgyú projekt keretében a 33. sz. főút 108+923 km. szelvényében levő
Nyíl utca - Hadházi úti csomópont átépítését.
A csomópont átépítését a NIF Zrt. együtt kezeli a 33. sz. főút 108+730 km. szelvényben levő Füredi
út - Nyíl utca - Bem tér csomópont átépítésével, tekintettel arra, hogy a két létesítmény egy építési
engedélyben került engedélyeztetésre.
A fenti csomópontok átépítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok és tervek felhasználási
jogaival Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
rendelkezik. A NIF Zrt. azonban csak úgy tudja a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást
elindítani, ha a felhasználási jogokkal rendelkezik.
Figyelemmel arra, hogy a 2020. augusztus 28-án megkezdett minőségbiztosítási folyamat 2020.
szeptember 10-én támogató tartalmú tanúsítvány kiadásával lezárult, a közbeszerzési folyamat
mielőbbi lebonyolítása érdekében szükséges a tervek felhasználási jogának NIF Zrt. részére történő
mielőbbi átengedése, melyre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés sürgősséggel
történő megtárgyalására.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
„A 33. sz. főút átépítéséhez kapcsolódó tervek felhasználási jogának határozatlan időre szóló
ingyenes átengedése a NIF Zrt. részére” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2020. szeptember 23.
Tisztelettel:
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 156/2016. (VI. 23.) határozatával
kötelezettséget vállalt arra, hogy a Debreceni Főpályaudvar projekt előkészítése során az
Önkormányzatnál keletkezett dokumentumok és tervek térítésmentes és korlátlan felhasználási
jogát határozatlan időre átadja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek (a továbbiakban: NIF
Zrt.). A nevezett projekt része a 33. sz. főút 108+923 km. szelvényében levő Nyíl utca - Hadházi
út csomópont átépítése, melyre az engedélyezési tervek 2016-ban elkészültek.
A megnövekedett forgalom miatt azonban szükségessé vált a 33. sz. főút 108+730 km.
szelvényben levő Füredi út - Nyíl utca - Bem tér csomópontjának átépítése is, melynek
tervezése során a 33. sz. főút 108+923 km. szelvényében levő Nyíl utca - Hadházi út
csomópontra kiadott útépítési engedély módosítása is szükségessé vált és a két csomópont
átépítése egy útépítési engedélyben került rögzítésre.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelte a NIF Zrt. mint építtető részére a
„Debreceni szűk keresztmetszetű közlekedési elemek, csomópontok átépítése” tárgyú projekt
keretében a 33. sz. főút 108+923 km. szelvényében levő Nyíl utca - Hadházi úti csomópont
átépítését, melybe a fentiek alapján beletartozik a 33. sz. főút 108+730 km. szelvényben levő
Füredi út - Nyíl utca - Bem tér csomópontjának átépítése is.
A fenti csomópontok átépítésével kapcsolatban – a korábbi 2016-ban történt átadás óta –
keletkezett dokumentumok és tervek felhasználási jogával az Önkormányzat rendelkezik. A
NIF Zrt. azonban csak úgy tudja a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítani, ha
a dokumentumok és tervek felhasználási jogával ő rendelkezik.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület
rendelkezik.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása,
valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdés alapján az országos
közutak építtetője az állam kizárólagos tulajdonában lévő, az országos közúthálózat fejlesztési
és építtetői feladatainak ellátásáért a NIF Zrt. a felelős, melyre figyelemmel az Nvtv. 11. § (13)
bekezdésében előírt közfeladat teljesül.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról
szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
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, a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján
1./ ingyenesen átengedi a 33. sz. főút átépítése kapcsán a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál keletkezett dokumentumok és tervek határozatlan időre szóló kizárólagos
felhasználási jogát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint építtető részére a „Debreceni
szűk keresztmetszetű közlekedési elemek, csomópontok átépítése” tárgyú projekt
megvalósítása érdekében.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont alapján kötendő megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. szeptember 23.

Dr. Papp László
polgármester

