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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.
I.
A Bajcsy-Zsilinszky, Simonffy, és Kápolnási utcákon a forgalmi és parkolási igényekhez
igazodva új forgalmi rend került kialakításra.
A Kápolnási utcában kétirányú forgalmi rend került bevezetésre. Az utca mindkét oldalában a
megállás megtiltásra került, a fizető várakozóhelyek megszűntek. A Simonffy utca, Tisza
István utca és Kápolnási utca közötti szakaszán egyirányú forgalmi rend került bevezetésre. A
Simonffy utca páros oldalában - az érintett szakaszon - várakozóhelyek kerültek kialakításra.
A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tisza István utca és Kápolnási utca közötti szakaszán egyirányú
forgalmi rend került bevezetésre. Az utca páros oldalában - az érintett szakaszon várakozóhelyek kerültek kialakításra, ezzel az utcában található orvosi rendelő előtt a
megállási lehetőség biztosításra került.
Fent leírtak tekintetében szükséges a Rendelet módosítása az alábbiak szerint:
 a Kápolnási utca kivonása a Kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
övezetből;
 a Bajcsy-Zsilinszky utca Piac utca – Tisza István utca közötti szakaszának bevonása a
Kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetbe;
 a Simonffy utca Kápolnási utca – Tisza István utca közötti szakaszának bevonása a
Kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetbe.
II.
Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a környezet védelmét, ezáltal törekszik arra,
hogy a város polgárait ösztönözze – többek között - a környezetkímélő közlekedési eszközök
használatára. Ennek érdekében a Közgyűlés a 2016. február 25-ei ülésén arról döntött, hogy a
kiemelt,
I.
és
II. számú várakozási övezeteket a világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával
rendelkező környezetkímélő gépkocsik 2016. március 1. napjától díjmentesen vehessék
igénybe. Ezt követően a Közgyűlés a 176/2017. (VIII. 31.) határozatával csatlakozott a
„Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”
tárgyú programhoz, amely által 9 db, ingyenesen használható elektromos töltőállomás került
kiépítésre a város közigazgatási területén.
Annak érdekében, hogy az elektromos töltőállomásoknál csak olyan gépjárművek
várakozzanak, akik azt rendeltetésszerűen kívánják használni, és ezen gépjárművek is csak a
töltés ideje alatt várakozzanak ezeken a parkolóhelyeken, szükséges ezen szabálynak
Rendeletben történő rögzítése.
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 lakosság
részéről felmerült parkolási igények megoldását. Többek között a Bajcsy - Zsilinszky utcán
lévő gyermekorvosi rendelő előtt is meg lehet majd állni. A módosítás eredményeképpen
biztosított lesz az, hogy az elektromos töltőállomásoknál csak olyan gépjárművek és csak
addig várakozzanak, amíg az indokolt.
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 Rendelet módosításának
tervezetét elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2018. december 11.
Pacza Gergely
főosztályvezető

