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Városfejlesztési

Tisztelt Közgyűlés!
I.
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) a Debrecen,
Bethlen utca és az Egyetem sugárút 2x2 sávosítását kívánja megvalósítani úgy, hogy az
úttal párhuzamos parkolás lehetősége megmaradjon. A beruházás alkalmával a víziközmű
gerinchálózat is felújátásra kerülne és az útburkolatok teljes felületének kicserélése is
megtörténik.
Az Önkormányzat „Előzetes kötelezettségvállalás a Bethlen utca és az Egyetem sugárút 2x2
sávosítása” címmel uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A
közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár bruttó 1 492 250 000 Ft,
melyhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetése nem biztosít teljes egészében fedezetet.
A közbeszerzési eljárás keretében kötendő vállalkozási szerződés hatálybalépéséhez szükséges
forrást az Önkormányzat az alábbiak szerint kívánja biztosítani:
2021. évi költségvetés beruházási kiadások
5.2.84. Bethlen utca Egyetem sugárút korszerűsítése (D2030) sor
2022. évi előzetes kötelezettségvállalás
(jelen határozati javaslat)
Összesen:

829 809 961 Ft
662 440 039 Ft
1 492 250 000 Ft

Magyarország Kormánya a fentiekben bemutatott fejlesztéshez támogatást kíván nyújtani. A
kormányzati forrás rendelkezésre állásáig a 2022. évi költségvetés terhére további bruttó
662 440 000 Ft vonatkozásában szükséges az Önkormányzat Közgyűlésének előzetes
kötelezettségvállalásról dönteni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.)
önkormányzati rendelete 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.
II.
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.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntést a határozati javaslatban foglaltak szerint
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 Debrecen, Bethlen utca és az Egyetem sugárút 2x2
sávosítása tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges bruttó 662 440 039 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. július 8.

Dr. Papp László
polgármester

