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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Vízmű), mint víziközmű szolgáltató és Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint ellátásért felelős a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) foglalt
kötelezettsége alapján víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra évente gördülő
fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) készít és nyújt be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásra.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az
„Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv
beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2021-2035. közötti
időszakra” tárgyú 110/2020. (IX.24.) határozat (a továbbiakban: Határozat)

 1. mellékletével elfogadta az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre
irányuló, a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként
elkészített felújítási és pótlási tervrész,
 2. mellékletével elfogadta a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési
terv részeként elkészített beruházási tervrészt.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 90/C.§
(1) bekezdése szerint a beruházási tervrész, valamint a felújítási és pótlási tervrész az alábbi
felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő
feladatokat:
a) I. ütem: 1. év,
b) II. ütem: 2-5. év,
c) III. ütem: 6-15. év.
A Határozattal elfogadott GFT tekintetében az I. ütem a 2021. év volt. Az ezen időszakra
ütemezett feldatok kapcsán a Vízmű jelezte, hogy a gazdasági viszonyok változásai miatt az
I. ütemre jóváhagyott feladatok teljeskörű ellátása ellehetetlenült, mely miatt mind a
felújítási és pótlási tervrészt, mind a beruházási tervrészt módosítani szükséges.
A Vízmű által megküldött felújítási és pótlási tervrészben – mely a határozati javaslat 1.
mellékletét képezi – a 2021. évre tervezett feladatok átütemezése miatt az ezen feladatok
elvégzéséhez szükséges források átcsoportosítása meghaladja a 20%-ot, mivel a korábban
elfogadott 725.635 eFt csökkent 504.470 eFt-ra.
A beruházási tervrészt is megvizsgáltuk annak tekintetében, hogy 2021. évben forrás szerint
(önkormányzati és/vagy pályázati) a tervezett fejlesztések megvalósultak-e, vagy ha részben
valósulnak meg, milyen összeggel. A 2021. évben megvalósult beruházások ellenértéke
alacsonyabb a tervezettnél és bár 20%-nál kisebb mértékben tér el attól, 1.032.962 eFt-ról
csökken 1.020.462 eFt-ra, de ezt a tervrészt is módosítani kell, a határozati javaslat 2.
mellékletében foglaltak szerint.
E tekintetben a Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az I.
ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása,
vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20
százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes
hozzájárulásával végezhető el, ha a jóváhagyott feladatok megvalósítása valamilyen külső
oknál fogva ellehetetlenült.
Mivel a 2021. évre tervezett feladatok átütemezésének és a források átcsoportosításának
fentiekben hivatkozott jogszabályi feltételei fennállnak, szükség van a Határozat mellékleteit
képező felújítási és pótlási tervrész, valamint a beruházási tervrész módosítására is. Mivel a
forrás- átcsoportosítás meghaladja a 20 %-ot, a módosítás a Hivatal előzetes hozzájárulásával
történhet.
A Korm. rendelet 90/C.§ (6) bekezdése értelmében „a (4) bekezdésben meghatározott esetben
a Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt a
Hivatalnak megküldi a jóváhagyott Terv módosítását.”

Az Önkormányzatnak a módosított tervrészekhez kapcsolódóan nyilatkoznia kell arról, hogy hogy
amennyiben Vízmű részéről biztosítandó forrás nem elegendő a tervezett beruházások, felújítások
elvégzésére, az Önkormányzat a hiányzó forrást nem biztosítja-e, illetve meghatalmazást kell
adnia a Vízmű részére arra, hogy a GFT módosításának elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos
eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. Ezen nyilatkozatok a határozati
javaslat 3. és 4. mellékletét képezik.
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 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 Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §a, a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet
90/C. § (4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 110/2020. (IX.24.) határozatra
1./ módosítja az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet
biztosítására a 2021-2035. közötti időszakra” tárgyú 110/2020. (IX.24.) határozat
a) 1. mellékletével elfogadott felújítási és pótlási tervrészt a Debreceni Vízmű Zrt.
kezdeményezésére az 1. melléklet szerint, ahhoz véleményeltérést nem fogalmaz meg,
b) 2. mellékletével elfogadott beruházási tervrészt a 2. melléklet szerint.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre figyelemmel felhatalmazza a polgármestert
a) a felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész véleményeltérés nélküli elfogadására
vonatkozó 3. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására azzal, hogy amennyiben a Debreceni
Vízmű Zrt. részéről biztosítandó forrás nem elegendő a tervezett beruházások, felújítások
elvégzésére, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a hiányzó forrást nem biztosítja;
b) a Debreceni Vízmű Zrt. részére adandó, a 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
terv módosításának elkészítésével, benyújtásával és a jóváhagyási eljárás során az
Önkormányzat teljes jogkörű képviseletével összefüggő 4. melléklet szerinti
meghatalmazás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatóját tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. december 3.
Pacza Gergely
főosztályvezető

