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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.
A Rendelet 6. §-a szabályozza a díjköteles várakozási időszakokat, melynek (2) bekezdése értelmében
a Nagyerdei körút-Egyetem tér-DEOEC főépülete közötti szakaszon elhelyezkedő, díjfizetési
kötelezettség alá tartozó várakozási területen történő várakozásért
a) január 1. napjától-április 30. napjáig és szeptember 1. napjától-december 31. napjáig terjedő
időszakban hétköznapokon 8-18 óra között szombaton 8-14 óra között,
b) május 1. napjától-augusztus 31. napjáig terjedő időszakban hétköznapokon, szombaton és
vasárnap 8 óra és 18 óra között szükséges díjat fizetni.
E rendelkezés bevezetését a Nagyerdei Strandfürdőre látogatók nagy száma indokolta, hogy ezáltal a
parkoló használatának ellentételezéseként díjfizetésre legyenek kötelesek. Jelenleg folyamatban van a
Nagyerdei Strandfürdő felújítása, így ezen szabály fenntartását a beruházás befejezéséig semmi nem
indokolja. Ezért arra teszek javaslatot, hogy a Nagyerdei körút-Egyetem tér-DEOEC főépülete közötti
szakaszon (112 db parkolóhely) a díjköteles időszak egységes legyen. Ennek megfelelően a
május 1. - augusztus 31. közötti kiemelt időszak megszüntetésre kerülne, és a díjfizetési időszak
hétköznapokon 8-18 óra között, valamint szombaton 8-14 óra között lenne meghatározva ezen a
területen is.
A Nagyerdei Strandfürdő felújításának befejezését követően a díjfizetési időszak ismételten
felülvizsgálatra kerül.
A fent leírtak alapján a Rendelet 6. §-ának módosítására teszek javaslatot az előterjesztés mellékletét
képező rendeletmódosítás-tervezete alapján.
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 pozitívan befolyásolja a
lakosság elégedettségét. A Rendelet módosításával a Közszolgáltató DV Parking Kft. bevétele várhatóan
kismértékben csökken.
ab) Környezeti és egészségi következményei: A Rendelet módosításának 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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