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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatnak minősül a településfejlesztés, valamint a településüzemeltetési
feladatok körében a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az „Ipari
parkok, nyugati városrész út és közműépítés” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le,
melynek műszaki tartalma az alábbiakban foglalható össze.
A Kishegyesi út M35 számú autópálya felhajtóága és a Tegez utca közötti szakaszon az
útburkolat és rekonstrukciója valósul meg 2328 m hosszban. A Kishegyesi út - Határ út és a
Kishegyesi út - Pósa utca kereszteződésében jelzőlámpás, osztályozós csomópont kerül
kialakításra. A két jelzőlámpás csomópont között az útpálya 2*2 sávosra bővül. Az építéssel
érintett szakaszon a csapadékvíz elvezető hálózat építése is megtörténik, valamint felújításra
kerül az ivóvíz és a szennyvízvezeték hálózat, továbbá 169 méter gravitációs- és 395 méter
nyomott új szennyvíz vezeték épül, valamint a Pósa utcai átemelő is felújításra kerül. A
Kishegyesi út déli oldalában elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül 2,75 m szélességben
768 m hosszban a 108-as vasútvonaltól a National Instruments-ig és a Határ út nyugati
oldalában az ipari park bejáratáig 263 m hosszban.
A közbeszerzési eljárás során három darab ajánlat érkezett, melyből az összességében
legkedvezőbb ajánlati ár bruttó 1 903 568 810 Ft. Az Önkormányzat 2021. és 2022. évi
költségvetésében 1 764 630 598 Ft biztosított, ezért a projekten belül a „Debrecen, Határ úti
Ipari Park elérhetőségének javítása” tárgyú beruházás kivitelezéséhez további 138 938 212 Ftra vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás szükséges 2022. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fejlesztésekre megelőlegezett 2022. évre biztosított önerő erejéig a
meglévő TOP-os források terhére forrásemelési kérelmet nyújt be a beruházások fedezetének
biztosítása érdekében. A forrásemelés rendelkezésre állásáig átmenetileg szükséges a
Közgyűlésnek a 2022. évi költségvetés terhére bruttó 138 938 212 Ft összegű előzetes
kötelezettségvállalásról döntenie.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján, amennyiben az Önkormányzat nevében tervezett
kötelezettségvállalás több költségvetési évet terhel vagy a költségvetési éven túli év kiadási
előirányzatai terhére történik, és a tervezett kötelezettségvállalás teljes időtartamára
vonatkozó nettó összege eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot, a költségvetési fedezet
biztosítására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra a Közgyűlés jogosult.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.
(VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja
és 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése és a 6/2021. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján
1./ előzetesen kötelezettséget vállal a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 azonosító számú, a
„Debrecen, Határ úti Ipari Park elérhetőségének javítása” tárgyú beruházás kivitelezéséhez
szükséges bruttó 138 938 212 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti összeget a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezési időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. október 14.
Dr. Papp László
polgármester

