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A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciójában kiemelten fontos vasútfejlesztési projektként
került rögzítésre az elővárosi és városi vasúti közlekedés fejlesztése, különös tekintettel a
Debrecen és Nagyvárad közötti „tram-train” kapcsolatra.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) az egyes nagysebességű
vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról szóló 1332/2019. (VI. 5.) Korm.
határozat 1. pont ab) pontja alapján az ott biztosított forrás felhasználásával elkészíttette a
Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Szabadka és Pécs nagyvárosokat összekötő Déli vasút fejlesztési
tervhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, melyben felvázolt lehetőségek közül –
figyelembe véve a D2030 projektben foglalt célokat is – Debrecent érintően a DebrecenNagyvárad vonal fejlesztése valósulhat meg. E szerint a 106-os számú Debrecen-SárándNagyvárad vasútvonal érintett a fejlesztéssel, melynek nyomvonala áthalad a Déli Gazdasági
Övezet területén.
A Déli Gazdasági Övezet fejlesztésének lehetőségeit tekintve különösen figyelemmel kell lenni
arra, hogy az elővárosi és városi vasúti közlekedés fejlesztése ne korlátozza a Gazdasági Övezet
területére letelepedni kívánó vállalkozások beruházási terveit. Erre tekintettel a nyomvonal
megváltoztatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt gazdasági érdeke, ezért
az
ahhoz
szükséges
megvalósíthatósági
tanulmányterv
elkészítéséhez
előzetes
kötelezettségvállalással a 2022. évi költségvetés terhére bruttó 25 400 000 Ft összegű forrást
biztosít az Önkormányzat a NIF Zrt. részére. Ezen kötelezettségvállalás alapján a NIF Zrt. még
ebben az évben megkötheti a megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére vonatkozó
szerződést.
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 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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 107. §-a, a 2011. évi CXCV.
törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése alapján, figyelemmel a 1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozatra
1./ előzetesen kötelezettséget vállal a 106-os számú vasútvonal Déli Gazdasági Övezetet érintő
szakasza kiváltásáról szóló megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges bruttó
25 400 000 Ft-,- Ft összegű forrás fedezetének biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében, melyet 2022. évben történő teljesítéssel átad az
előkészítést végző NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) részére.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott összeget
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály és a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőit, hogy az 1./ pontban
meghatározott pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást és az ahhoz kapcsolódó
jognyilatkozatokat készítsék elő, valamint felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály és a Szervezési és Jogi Főosztály vezetői
az aláírásért:
a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. augusztus 26.
Dr. Papp László
polgármester

