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Tisztelt Közgyűlés!
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) által a városoknak szánt források
felhasználásának feltételéül szabott Fenntartható Városi Mobilitási Terv (a továbbiakban:
Mobilitási Terv) elkészítésére 2015. november 13-án kötött vállalkozási szerződést
Önkormányzatunk. A Mobilitási Terv egyrészt rövid és középtávú operatív intézkedési terv
2023-ig, másrészt hosszú távú fejlesztési stratégia 30 éves kitekintéssel. A dokumentum
összhangban van az Európai Bizottság Fehér Könyvében lefektetett irányelvekkel, Debrecen
elfogadott városfejlesztési-, települési koncepcióival, illetve a város és a városkörnyék
kapcsolódó stratégiai terveivel.
„Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Tervét”, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 277/2016. (X. 13.) számú határozatával fogadta el.
Ezt követően a Mobilitási Terv - jóváhagyás céljából – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
mint Irányító Hatóság részére benyújtásra került.
Az Irányító Hatóság az ellenőrzési eljárás során kisebb mértékű, elsősorban a szöveg könnyebb
értelmezhetőségét elősegítendő módosításokat írt elő, úgymint a hivatkozások pontosítását,
megfogalmazásbeli egyszerűsítéseket, valamint technikai jellegű változtatásokat, melyek a
Mobilitási Terv alapvető tartalmi összefüggéseit nem befolyásolják.
A Mobilitási Terv elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés keretein belül a vállalkozó az
előírásoknak megfelelően elvégezte a szükséges módosításokat, majd a dokumentáció az
Irányító hatóság részére jóváhagyás céljából ismételten benyújtásra került.
Az Irányító Hatóság a vizsgálati eljárás eredményeként 2017. június 01-én kiadta a Mobilitási
Tervet jóváhagyó nyilatkozatát.
A fentiekben leírtak miatt vált szükségessé a módosított Mobilitási Tervnek a Közgyűlés általi
ismételt elfogadása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján, figyelemmel a 277/2016.
(X.13.) határozatban foglaltakra
1./ módosítja a Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elfogadásáról szóló
277/2016. (X. 13.) határozatot oly módon, hogy annak melléklete helyébe a jelen határozat
melléklete lép.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2017. július 10.

Dr. Papp László
polgármester

