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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város vezetése 2020. szeptember 11-én kiadta a Zöld Őrváros nyilatkozatot,
amiben kinyilvánították szándékukat Debrecen természeti értékeinek megóvására és a város
környezettudatos fejlesztésére.
A Momentum önkormányzati képviselőiként örömmel fogadtuk és mi magunk is aláírtuk e
nyilatkozatot, hiszen egyetértünk annak tartalmával és céljaival.
A nyilatkozat a CIVAQUA-program megvalósításának szándékáról is tartalmaz egy rövid állítást.
Ugyanakkor e rövid mondat nem fejti ki sem a program megvalósításának vállalt határidejét, sem azt,
hogy a programnak csak az első, vagy mindhárom ütemére vonatkozik. Annak érdekében, hogy ezeket
a hiányosságokat pótoljuk, javasoljuk jelen előterjesztés határozati javaslatában írtak Közgyűlés általi
elfogadását.
Előzmények
A Debrecen 2030 program részét képező CIVAQUA program I. ütem megvalósítása érdekében az
Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
(továbbiakban: TIVIZIG) konzorciumot hoznak létre, amely a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében megjelent KEHOP-1.3.0 „Városi
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra pályázatot kíván benyújtani.
A pályázat célja, hogy legkésőbb 2023. december 31-ig megvalósítsa a CIVAQUA program I. ütemét
a HTVR szivattyútelep felújításának befejezésével, és a H-II nyomóvezetéknek a Tócó-csatornáig
történő kiépítésével.
A CIVAQUA-program I. ütemének megvalósítása előrelépést jelent ennek a rendkívül fontos, és 15
éve húzódó vízügyi beruházásnak a megépítésében. A CIVAQUA-program eredeti és legfontosabb
célja azonban nem a Tócó-patak vízjárásának stabilizálása, hanem a Nagyerdő talajvizének pótlása, és
az erdőspusztai tavak vízellátásának biztosítása.
Az I. ütem megépítése nem elég
A CIVAQUA-program I. üteme sem a Nagyerdő talajvizén és az erdő őshonos tölgyfáinak folyamatos
csúcsszáradásán, sem az erdőspusztai tavak kiszáradt tómedrein nem segít. Az I. ütem megépítésével
ugyanúgy veszélyeztetett marad a Nagyerdő gyöngyvirágos tölgyese, és ugyanúgy üresek és élettelenek
maradnak az Erdőspuszták kiszáradt tómedrei.
Ahhoz, hogy a Nagyerdő talajvize megemelkedjen, és az erdőspusztai tavak újjáéledjenek, a
CIVAQUA-program II. és III. ütemének megépítésére van szükség.
A II. és III. ütem megépítésének tervei és hatósági engedélyei 15 éve rendelkezésre állnak, mindössze
aktualizálásukra lenne szükség, ahogy azt 2020. februárjában, Debrecen város költségvetéséhez beadott
módosító indítványunkban is javasoltuk, és ahogy ezt az I. ütem kapcsán Debrecen városa végül el is
végeztette.
A debreceniek a teljes CIVAQUA-t akarják
2020. július 4-én a Momentum Debreceni szervezete petíciót indított a debreceniek körében, hogy
felhívja a figyelmet a CIVAQUA mindhárom ütemének megépítésének fontosságára. A petícióban

2024. december 31-ét jelöltük meg a CIVAQUA teljes, három ütemére vonatkozó megvalósításának
határidejeként.
A Momentum petícióját szeptember 16-ig 10.113-an írták alá, egyértelműen kifejezve igényüket a
beruházás 2024. december 31-ig történő megvalósítására, a Nagyerdő kiszáradásának
megakadályozására és az erdőspusztai tavak újjáélesztésére.
A petíciónk egyértelműen felhívta a város lakóinak és vezetésének figyelmét a 15 éve halogatott
CIVAQUA-program fontosságára. Örömmel értesültünk róla, hogy az OVF és a TIVIZIG közös
konzorciuma pályázatot kíván benyújtani a CIVAQUA I. ütemének megvalósítására.
Ez az előrelépés üdvözlendő, de korántsem elegendő. Nincs ugyanis semmilyen garancia arra, hogy
még ha időben meg is épül a CIVAQUA I. üteme, a II. és a III. ütem bármikor is elkezdődne vagy
befejeződne. Sem világos szándéknyilatkozat, sem látható források, sem vállalt határidők nincsenek
ezzel kapcsolatban.
Szándéknyilatkozat a Közgyűléstől
A Momentum továbbra is halaszthatatlannak tartja a CIVAQUA mindhárom ütemének megépítését
Debrecen város környezetének fenntartása és megóvása érdekében. Nemcsak a Momentum
önkormányzati képviselői vannak ezen a véleményen, de az 10.113 debreceni is, aki aláírásával fejezte
ki egyértelmű kérését a városvezetés irányába.
Ezért arra kérjük Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy fogadjon el szándéknyilatkozatot,
amelyben kifejezi szándékát a CIVAQUA II. és III. ütemének 2024. december 31-ig történő
megvalósíttatására, és felkéri a polgármestert, hogy:

1. 2021. december 31-ig szerezzen írásbeli kormányzati garanciát a CIVAQUA-program II. és III.
ütemének állami vagy EU-s forrásokból történő finanszírozására;
2. a beruházásért felelős szervezetekkel folytatott tárgyalások révén érje el, hogy a CIVAQUA-program
II. és III. ütemének megépítése 2024. december 31-ig megvalósuljon.
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 képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
szándéknyilatkozatot, valamint a polgármester irányába megfogalmazott felkéréseket 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, a 307/2021.
(VI. 5.) Korm. rendelet 1. §- a alapján
Mándi László önkormányzati képviselő előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2)
bekezdés a) és 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
16. § (2) bekezdésére és 19. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel
1.) Kifejezi egyértelmű szándékát arra vonatkozóan, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság között létrejövő Konzorcium által megvalósítani tervezett
„Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer Továbbfejlesztése, CIVAQUA-Tócó projekt”,
azaz a CIVAQUA-program I. ütemén túl a CIVAQUA-program II. és III. üteme is megvalósításra
kerüljön legkésőbb 2024. december 31-ig.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban megfogalmazott CIVAQUA-program II. és III.
ütemének megvalósulása érdekében:
a) 2021. december 31-ig szerezzen írásbeli kormányzati garanciát a CIVAQUA-program II. és
III. ütemének állami vagy EU-s forrásokból történő finanszírozására;
b) a beruházásért felelős szervezetekkel folytatott tárgyalások révén érje el, hogy a
CIVAQUA-program II. és III. ütemének megépítése 2024. december 31-ig megvalósuljon.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

D e b r e c e n, 2021. június 16.

Mándi László
Önkormányzati képviselő

