ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály
vezetője

Tárgy:

A Debrecen közigazgatási területén a
díjfizetési
kötelezettség
alá
tartozó
várakozási területek járművel történő
használatának szabályairól szóló 48/2014.
(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Iktatószám:

ÜZEM-108141/2018

Ügyintéző:

Bagdácsné Gergely Gabriella

Feladatot jelent:

Dr. Papp László
polgármester
Nyikos István
a DV Parking Kft. ügyvezetője
részére

Véleményező bizottságok:

Közgyűlés
Pénzügyi Bizottság
Környezetvédelmi
Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2018. október 18.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Havasi Bianka

Mellékletek:
rendelettervezet
Hatályos 48-2014. önkormányzati rendelet

és

Városfejlesztési

Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén
a helyi közutakon, a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken létesített, illetőleg kijelölt, valamint
a mélygarázsokban, parkolóházakban létesített díjfizetési kötelezettség alá tartozó
várakozóhelyeket igénybe vevő gépjármű vezetőjére, tulajdonosára, üzemben tartójára
vonatkozó szabályokat, a fizetendő díjak összegét, valamint azt, hogy kik jogosultak
díjmentesen várakozni.
2018. évben a fizető várakozóhelyek darabszáma 6667 darab, ebből a mélygarázsokban
összesen 755 darab található. A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozóhelyek
tekintetében a Közszolgáltató DV Parking Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) javaslatára az
alábbi módosításra teszek javaslatot:
A Közszolgáltató a mélygarázsokat 2013. év óta változatlan díjjal - bruttó 280 Ft/óra –
üzemelteti. A Rendelet alapján a jelenleg üzemelő mélygarázsok elsősorban a kiemelt övezetek
határán helyezkednek el. A mélygarázsok kihasználtsága az elmúlt időszakban ugyan
megnövekedett, de nőtt az üzemeltetési költségük is. A jelenleg alkalmazott mélygarázsi
óradíjból nem biztosítható az üzemeltetésük, így a DV Parking Kft. javasolja, hogy 2019. január
1. napjától a mélygarázsok használata bruttó 320 Ft/óra díjban kerüljön meghatározásra.
A fenti javaslat mellett az időközben bekövetkezett jogszabályi változásnak való megfelelés
miatt a Rendelet pontosítása érdekében indokolt a 2. § 9. pontjában meghatározott ünnepnapok
nagypéntekkel történő kibővítése.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet módosítása biztosítja a
mélygarázsok zavartalan üzemeltetését.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet módosításnak környezetvédelmi és
egészségi következményei nincsenek.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet módosítása az adminisztratív
terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglevő rendszer képes ellátni a szükséges
feladatokat az eltelt időszakhoz hasonlóan.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás elmaradásának következménye nincs.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
a Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előzőekben leírtak alapján a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjen.
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