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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a CÍVISBUSZ
Konzorcium (tagjai: a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
továbbiakban: DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a továbbiakban: INTER TAN-KER Zrt.) között 2008. október 10-én létrejött
Közszolgáltatási Szerződés III. fejezetének 3.3. és 3.4. pontjaiban, valamint az Önkormányzat és a
DKV Zrt. között 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglalt
szempontoknak megfelelően a közszolgáltatók 2016. évre vonatkozóan a szerződésekben
meghatározott időpontig – 2017. március 16. napjáig – benyújtották a tényleges teljesítményadatokat

tartalmazó beszámolójukat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatás és a helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából létrejött
közszolgáltás teljesítésével kapcsolatban.
Az Önkormányzat Közgyűlésének 300/2016. (XI. 24.) határozata – Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a DKV Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról – alapján a
közszolgáltatók kötelesek az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében
évente egy alkalommal részletes pénzügyi beszámolót készíteni. A közszolgáltatási szerződésekben
foglaltak szerint a beszámolókat az ellátásért felelős (közgyűlés) értékeli és dönt annak elfogadásáról.
Az elfogadott beszámoló alapján jogosultak a közszolgáltatók kezdeményezni a közszolgáltatási
tevékenységeikkel összefüggő, bevételeikkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt
felmerült indokolt költségeiknek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek az
ellentételezését.
A közszolgáltatók a hatályos közszolgáltatási szerződésekben foglalt szempontok alapján az alábbiak
szerint nyújtották be a közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú
értékelését:
I. A CÍVISBUSZ Konzorcium autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámolója
Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatást 2009. július 1.
napjától a CÍVISBUSZ Konzorcium látja el Debrecen közigazgatási határain belül 2021. június 30.
napjáig összesen 35 vonalon.
A CÍVISBUSZ Konzorcium az autóbuszos személyszállítási tevékenységet az INTER TAN-KER Zrt.
konzorciumi partner által rendelkezésre bocsátott, magas komfortfokozatú, EURO 5-ös
környezetvédelmi normának megfelelő autóbuszok rendelkezésre állásával biztosította.
A közszolgáltató – a 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján – az alábbi adatokat
közölte a közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:
– az elszállított utasok száma: 72.359.502 fő,
– a teljesített utaskilométer: 272.795.321 km,
– a teljesített hasznos kilométer: 7.490.571,1 km,
– a férőhely kilométer: 882.269.958,8 km.
A beszámolás tárgyát képező évben értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele az
alábbiak szerint alakult:
– összesen 1.959.081 db jegy (vonaljegy, járművezetői lapjegy, tömbjegy, napijegy, csoportos
jegy, családi jegy),
– 89.488 db kiegészítő bérlet (kombinált tanuló, kombinált általános),
– 176.422 db kombinált bérlet (általános, félhavi, arcképnélküli, éves),
– 227.568 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került
értékesítésre.
A jegyekből és bérletekből származó nettó menetdíjbevétel összesen 2.376.450 eFt, a szociálpolitikai
menetdíjtámogatás pedig 546.823 eFt volt. A kisgyermekes bérletek után az Önkormányzat 12.109 eFt
árkiegészítést nyújtott a közszolgáltató számára. Az értékszelvények megosztása az autóbusz és a
villamos-trolibusz ágazat között a tervezett férőhelykilométer alapján történik.
A 2016. évben a tervezett járatszám összesen 711.550 db volt, melyből 711.231 db járat került
ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra
vezethetők vissza. A közszolgáltató a Közszolgáltatási Szerződés "2.2 Szolgáltatási színvonal,
minőség" pontjában meghatározott 2%-os határértéken belül teljesítette feladatát (0,04%) a kimaradt
járatok tekintetében. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és megszüntetett vonalak a

járatszám változásra, valamint a teljesítményváltozásra is hatással voltak. Összesen 9.101 db járatszám
változás és – 12.174,6 km teljesítmény változás következett be az autóbusz szolgáltatás tekintetében
2016. évben.
A 2016. évben az autóbusz üzemágat érintő beruházások értéke összesen 26.338 eFt volt:
– formaruha beszerzése 10.503 eFt összegben,
– egyéb beszerzések 9.332 eFt összegben,
– szoftver beszerzések 5.082 eFt összegben,
– fedett tárolótér bővítése 1.265 eFt összegben,
– menetrendi mobilalkalmazás továbbfejlesztése gyengénlátók részére 156 eFt összegben.
A közszolgáltatási feladat ellátását a közszolgáltató 125 db VOLVO típusú autóbusszal végezte,
melyek átlagos életkora 7,588 év.
A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi
létszáma 409,80 fő (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány) volt.
A 2016. évben a szolgáltató hibájából bekövetkezett balestek száma 36 db volt, a kár értéke 8.672 eFt
volt.
A szolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések
száma összesen 1.020 db volt.
Az autóbusz járműfenntartás és telephely biztosítási feladatokat ellátó INTER TAN-KER Zrt.-re
vonatkozó adatok a beszámolási időszakban az alábbiak:
– felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 2.490.600 eFt,
– realizált eredmény: 47.871 eFt,
– tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 172.513 eFt,
– a feladat ellátásban 55 fő vett részt.
Az autóbuszok átadásáért-átvételéért, valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft.-re
vonatkozó adatok a beszámolási időszakban az alábbiak:
– felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 3.410.370 eFt,
– realizált eredmény: 507 eFt,
– tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 394 eFt,
– a feladat ellátásban 8 fő vett részt.
A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a közszolgáltató a Közszolgáltatási Szerződés 3.
számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának
figyelembevételével készítette el. Az értékesítés nettó árbevétele 3.379.392 eFt volt, ami 54.517 eFttal kevesebb összegű a tervezettől, melynek okai a következőek:
– az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőtlenebb 28.483 eFt-tal,
– a szociálpolitikai menetdíj támogatás 23.319 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes
bérletek igénybe vétele elmaradt a tervhez,
– a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 750 eFt-tal elmaradt az előzetesen
kalkulálttól, melynek oka hogy a debreceni reptérrel megszűnt a szerződésük,
– az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 2.852
eFt elmaradást mutat,
– a reklámtevékenységből 887 eFt-tal több árbevétel keletkezett az előzetesen kalkulálttól.
Az aktivált saját teljesítmény értéke 192 eFt, mely az alábbi tételekből áll:
– térfigyelő kamerák beépítése totemoszlopokba: 177 eFt,
– szerverközpont kialakítása: 18 eFt.
Az egyéb bevételek összege a tervezett 301.919 eFt-tal szemben 311.524 eFt volt, mely az alábbi fő

tételekből áll:
– a követelések visszaírt értékvesztése soron 10.924 eFt realizálódott,
– az autóbuszok káreseményeivel kapcsolatos bevétele 5.240 eFt összegben folyt be,
– a személyszállítási pótdíjból származó bevétel 26.875 eFt, az egyéb kapott bírság 1.661 eFt,
– immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből 11.256 eFt folyt be,
– a költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által megküldött KSZFO/18660/10/2016-NFM számú Támogatói Okirat alapján
az Önkormányzat 410.251 eFt támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására,
melyből az autóbuszos tevékenységre 178.507 eFt összeget számolt el a közszolgáltató,
– az Önkormányzat a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból
150.000 eFt működési támogatást biztosított a DKV Zrt. részére, mely összegből az
autóbuszos tevékenységre 65.265 eFt-ot fordítottak,
– más egyéb bevételként 8.873 eFt realizálódott. Az INTER TAN-KER Kft-vel folytatott peres
eljárást követően, a 2016. április 29-én kelt Egyezségi és módosító megállapodás során
felmerült igazságügyi szakértői díjak, valamint ügyvédi munkadíjból adódóan 5.552 eFt
többletbevétel keletkezett,
– a fejlesztési támogatások 2.410 eFt összegűek voltak.
Anyagjellegű ráfordítások 3.598.589 eFt összegben merültek fel. A tevékenység költségeire jelentős
hatást gyakorolt a gázolaj árának és az euró árfolyamának alakulása. A tervezettől kevesebb lett a
gázolaj felhasználás. Az autóbuszok megnövekedett üzemanyag felhasználását ellensúlyozza a
kedvezőbb egységár, valamint a jövedéki adó-visszaigénylés mértéke, mely 2016. október 1-től 7
Ft/literről 17 Ft/literre emelkedett. A tervezett egységár januárban 230 Ft/l, februártól 280Ft/l, a
súlyozott tény 240,52 Ft/l átlagáron alakult. Az üzemanyag felhasználás során a megtakarítás 127.907
eFt volt. Az euró árfolyam alakulásának tekintetében a tervezett 315 Ft/EUR árfolyam helyett a
tényleges átlag 311,47 Ft/EUR volt, így 18.496 eFt-tal kedvezőbben alakult a járművek bérleti díja. Az
értékszelvények után fizetett jutalékra 2.348 eFt-tal kevesebb összeget fordítottak a kalkulálthoz
képest. Az értékcsökkenési leírásnál 3.566 eFt az elmaradás, mivel a formaruha beszerzés kisebb
összegű volt a kalkulálthoz képest. Az egyéb ráfordítások 15.060 eFt-tal nagyobb mértékben
merültek fel a tervezetthez viszonyítva.
A személyi jellegű ráfordítások megtakarítása 44.246 eFt, melynek okai:
– statisztikai létszám alacsonyabb volt,
– több, tartósan betegállományban lévő munkavállaló miatt a betegszabadság és táppénz
költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat, bérmegtakarítást eredményezve,
– a közösügyes járművezetők kisebb százalékban lettek autóbuszon foglalkoztatva, ez további
bérmegtakarítást eredményezett.
Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.776.331 eFt-tal szemben 1.630.385 eFt veszteség. A
pénzügyi műveletek eredménye -39.841 eFt, mely 27.652 e Ft-tal kedvezőbb az előzetesen
kalkulálttól.
A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -1.670.226 eFt.
II. A DKV Zrt. helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett
közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója
A DKV Zrt. a kötöttpályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát a 2004.
december 22-én 17 évre megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el.
A DKV Zrt. Debrecen városában a kötöttpályás személyszállítási tevékenység ellátásának
zavartalanságát folyamatosan ellenőrzött, jó műszaki állapotú járművek forgalomba adásával
biztosította.
A közszolgáltató – a 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján - az alábbi adatokat

közölte a közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:
– az elszállított utasok száma: 27.188.915 fő,
– a teljesített utaskilométer: 67.779.340 km,
– a teljesített hasznos kilométer villamos esetében: 966.147 km,
– a teljesített hasznos kilométer trolibusz esetében: 960.073,5 km,
– a férőhely kilométer villamos esetében: 201.436.309,4 km,
– a férőhely kilométer trolibusz esetében: 79.302.303,3 km.
A beszámolás tárgyát képező évben értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele az
alábbiak szerint alakult:
– összesen 558.371 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy),
– 25.506 db kiegészítő bérlet (kombinált tanuló és általános),
– 50.284 db kombinált bérlet (általános, félhavi, arcképnélküli, éves),
– 64.860 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet) került értékesítésre.
A jegyekből és bérletekből származó menetdíjbevétel összesen 677.474 eFt, a szociálpolitikai
menetdíjtámogatás pedig 155.853 eFt volt. A kisgyermekes bérletek után az Önkormányzat 3.451 eFt
árkiegészítést nyújtott a közszolgáltató számára.
A 2016. évben tervezett járatszám villamos és trolibusz esetében összesen 257.477 db volt, melyből
257.284 járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével
összefüggő okokra vezethetőek vissza. A járatkimaradások értékét villamos esetében 0,008%-os
szinten, trolibusz esetében 0,1%-os szinten teljesítette a közszolgáltató, mely a Közszolgáltatási
Szerződésben meghatározott 2%-os határértéken belül van. A beszámolás tárgyát képező időszakban
indított és a megszüntetett vonalak a járatszám változásra, valamint a teljesítményváltozásra is hatással
voltak. Összesen 522 db járatszám változás következett be, mely -2.347,8 km teljesítményváltozást
eredményezett.
A 2016. évben a kötöttpályás üzemágat érintő beruházások értéke összesen 218.396 eFt volt:
– trolibusz tekintetében 25.179 eFt összegben,
– villamos tekintetében 193.217 eFt összegben.
Összesen 32 db villamossal, és 29 db trolibusszal látták el a szolgáltatást.
A közszolgáltatási feladatot átlagosan 210,79 fő közvetlen és közvetett foglalkoztatottal látták el
(járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány).
A közszolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma a 2016. évben a villamosok esetében 2 db
volt – a kár mértéke 68 eFt –, a trolibuszok esetében 10 db volt – a kár mértéke 1.715 eFt –.
A közszolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű
bejelentések száma összesen 397 db volt.
A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 5. számú
mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának
figyelembevételével készítette el a közszolgáltató. Az értékesítés nettó árbevétele 979.735 eFt, amely
a tervezetthez képest 9.045 eFt elmaradást jelent, ennek okai a következők:
– az értékszelvények értékesítése kapcsán 6.564 eFt-tal kisebb összeg folyt be,
– a szociálpolitikai menetdíj támogatás 6.649 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes
bérletek igénybe vétele elmaradt a tervhez viszonyítva,
– a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 591 eFt-tal kevesebb,
– a reklámtevékenységből realizálódott bevétel 4.677 eFt-tal meghaladja az előzetesen kalkulált
értéket,
– az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összeségében 82 eFt
többletet eredményezett.

Az aktivált saját teljesítmény értéke az 522 eFt saját termelésű készletek állomány változásából,
valamint a 65.784 eFt saját előállítású eszközök aktivált értékéből tevődik össze. Az egyéb bevételek
összege a tervezett 1.544.016 eFt-tal szemben 1.570.651 eFt volt, mely az alábbi fő tételekből áll:
– a követelések visszaírt értékvesztése soron 3.155 eFt realizálódott,
– a kötöttpályás járművek káreseményeiből 27.847 eFt folyt be,
– a személyszállítási pótdíjból származó bevétel 7.660 eFt, az egyéb kapott bírság 479 Ft,
– immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 3.251 eFt folyt be,
– a költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által megküldött KSZFO/18660/10/2016-NFM számú Támogatói Okirat alapján
az Önkormányzat 410.251 eFt támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására,
melyből a kötöttpályás tevékenységre 231.744 eFt összeget számolt el a közszolgáltató,
– az Önkormányzat a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból
150.000 eFt működési támogatást biztosított a DKV Zrt. részére, mely összegből a
kötöttpályás tevékenységre 84.735 eFt-ot fordítottak,
– az átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 27.499 eFt. Ezen a soron a 2004.
évben megvalósult Erzsébet utcai, valamint a Hunyadi János utcai kereszteződés villamos
pályája beruházás környezetvédelmi alap és cél feladat támogatása van,
– a fejlesztési támogatások 1.183.303 eFt összegben realizálódtak, ennek jelentős része a 2-es
villamos projektre elszámolt fejlesztési támogatás.
Anyagjellegű ráfordítások 746.030 eFt összegben merültek fel. A kötöttpályás járművek ciklikus
javításához felhasznált műszaki, fenntartási és segédanyagok költsége magasabb, mint a tervezett. A
téli üzemeltetés során a tervezetthez képest több vezetőfülke fűtőmotor, akkumulátor és szerelt
gumiabroncs került cserélésre a trolibusz járműveken. A járművek életkorának előrehaladtával, illetve
a kilométer-telítettség növekedésével több, viszonylag nagy értékű, meghibásodott alkatrészt kellett
cserélni. Az energiaköltség 9.445 eFt-tal kedvezőbben alakult a kalkulálthoz viszonyítva. Az
igénybevett szolgáltatások értéke 287.893 eFt, mely a tervezetthez viszonyítva 22.309 eFt-tal több.
Ennek okai:
– a közszolgáltató nem tervezett trolibusz- és a villamos pótlózást, így az ennek kapcsán
felmerült költségek a kötöttpályás tevékenységet terhelték,
– a járművek takarítási költsége magasabb összegű az előzetesen kalkulálttól,
– az igénybevett informatikai szolgáltatás tervhez viszonyítva nagyobb összegű.
A személyi jellegű ráfordítások költsége a tervezetthez képest 38.659 eFt-tal több, melynek legfőbb
oka, hogy a tervezetthez viszonyítva lényegesen magasabb százalékban foglalkoztatják a közösügyes
járművezetőket kötöttpályás járműveken.
Az értékcsökkenési leírás 1.472.769 eFt összegben realizálódott, mely a tervezett 1.473.817 eFt
összeghez viszonyítva 1.048 eFt-tal alacsonyabb.
Az egyéb ráfordítások összege a tervezett 19.428 eFt-tal szemben 39.660 eFt.
A túllépés főbb okai:
– a káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások 13.338 eFt-tal nagyobb összegben
merültek fel,
– terven felüli tételként jelentkezik a leírt behajthatatlan követelések során lévő 5.392 eFt.
Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -582.249 eFt-tal szemben 649.228 eFt veszteség. A
pénzügyi műveletek eredménye -31.599 eFt, a tervezettől 7.956 eFt-tal kedvezőbb.
A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -680.827 eFt.
A személyszállítási üzletágak bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek a 2016. évre vonatkozó
kompenzálását kezdeményezi a közszolgáltató, mely értéke 2.351.053 eFt.

A kompenzációszámítás módját az autóbuszos tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés
3. számú melléklete, illetve a kötöttpályás tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés 5.
számú melléklete rögzíti. A mellékletek III. pontja szerint a nettó pénzügyi hatás meghatározásakor az
ésszerű nyereség összegével is szükséges számolni. Az ésszerű nyereség a mellékletek II. pontban
rögzített számítási módszerrel, a 2015. évi szintű 538.966 e Ft-os saját tőkére vetítetten, – figyelembe
véve a fogyasztói árak 2016. évi 0,4%-os növekedését és az alkalmazható maximum 4%-os ésszerű
nyereséget – a 4,4%-os szorzótényezővel a kötöttpályás és az autóbuszos tevékenységre összességében
értve maximálisan 23.715 eFt lehet. A Közszolgáltatási Szerződések mellékleteinek IV. pontja alapján
ezen összeg a közszolgáltató fenti kompenzációs igényét növeli.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 18. pontja, a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja és 25. § (4) bekezdése
alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 196/2013. (X.
3.) határozatában foglaltakra, továbbá a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés III.
fejezet 3.3.-3.4. pontjaira és a IV. fejezet 4.1. pontjára, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2004.
december 22. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglaltakra
1./ elfogadja a CÍVISBUSZ Konzorcium 2016. évre vonatkozó – 1. melléklet szerinti – beszámolóját
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról.
2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évre
vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló – 2. melléklet szerinti –
beszámolóját.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolókban kimutatott, a közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek ellentételezéseire vonatkozó igény – kompenzáció –
megtérítésével kapcsolatos előterjesztést készítse elő és terjessze azt a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2017. decemberi ülése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
közszolgáltatókat értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. március 31.

Pacza Gergely
főosztályvezető

