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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az állami tulajdonban lévő és az országos
közúthálózat részét képező Debrecen, 33. sz. Füzesabony – Debrecen II. rendű főút 107+872
km szelvényében lévő Füredi út – Sinai utca csomópontjában forgalomtechnikai átalakítást,
burkolat-építési és burkolat-felújítási munkálatokat (a továbbiakban: Projekt) kíván
megvalósítani.
Az Önkormányzat rendelkezik a megvalósításhoz szükséges engedélyekkel, az útépítési
engedélyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közös építtetőként szerepel.
Az építtetői jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások - a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése - alapján a Projekt megvalósításába a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. bevonása is szükséges, ezért az Önkormányzat és a Zrt. ennek érdekében
konzorciumot hoznak létre.
A Projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás elindítása és lefolytatása, valamint
a kivitelezési munkák megkezdése érdekében az előterjesztés mellékletében szereplő
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges. A tervezett megállapodás
tartalmát a Felek még egyeztetik, pontosítják, illetve összehangolják a hatályos közbeszerzési
jogszabályokkal.
A beruházás költségének fedezete a közbeszerzési eljárás megindításakor nem áll az
Önkormányzat rendelkezésére. A szükséges önkormányzati forrás a központi költségvetés
terhére kerül majd biztosításra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
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 együttműködési 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.
Füzesabony – Debrecen II. rendű főút 107+872 km szelvényében lévő Füredi út – Sinai utca
csomópontjának forgalomtechnikai átalakítására, burkolat-építési és burkolat-felújítási
munkálatainak megvalósítására.

2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről értesítse a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-t, továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodást és a hozzá kapcsolódó
jognyilatkozatokat és dokumentumokat készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért és a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint
a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok előkészítéséért:
a Városfejlesztési Főosztály vezetője,
aláírásáért:

a polgármester.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

D e b r e c e n, 2017. november 14.

Dr. Papp László
polgármester

