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Tisztelt Közgyűlés!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 11. § (1) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében víziközműrendszerenként tizenöt éves időtávra évente gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Törvény 2. § 8.
pontja értelmében a gördülő fejlesztési terv a víziközmű-rendszerre vonatkozó, hosszú távú felújítási és
pótlási, valamint beruházási tervrészből álló terv.
A felújítási és pótlási tervrészt a Törvény 11. § (2) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltató, azaz a
Debreceni Vízmű Zrt., míg a beruházási tervrészt az ellátásért felelős, azaz Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata készíti el, és nyújtja be jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH).
Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre
vonatkozó felújítási és pótlási, vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára
nézve véleményezési joggal rendelkezik. Az írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott terv
mellékletét képezi.
A Városfejlesztési Főosztály áttekintette a Debreceni Vízmű Zrt. által összeállított terveket – melyek a 20162030. időszakra jóváhagyott tervekben foglaltakra alapulva készültek – és az ezekkel összefüggő
kalkulációkat, melyek alapján a következő intézkedések megtétele válik szükségessé:

I.

A felújítási és pótlási tervrész tekintetében a benyújtásra kötelezett a Debreceni Vízmű Zrt. mint
víziközmű-szolgáltató.
A felújítások és pótlások fedezetének forrását az amortizáció és használati díj (a Vízmű az ISPA beruházás
befejezését követően 2012. január 1-től közműhasználati díjat, 2029-ig mintegy 1.905 millió Ft-ot fizet az
Önkormányzat részére) biztosíthatja.
II.

A Debreceni Vízmű Zrt. közreműködésével elkészült a beruházási tervrész is, mely az egyes
beruházások fedezetéül önkormányzati forrás felhasználását irányozza elő az alábbi időrend
szerint:
1. 2017. évben
önkormányzati forrás nincs betervezve,
2. 2018-2021. években
23.000 ezer Ft (tartalék aprító berendezés beszerzése; tartalék szivattyúk
beszerzése; tartalék Flygt keverő beszerzése),
3. 2022-2031. években
30.000 ezer Ft (tartalék szivattyúk beszerzése; tartalék Flygt keverő
beszerzése),

A fentebb írt összegeket az Önkormányzat költségvetésébe rendre be kell majd tervezni. A beruházási
tervrészben rögzített önkormányzati költségvetést terhelő összegeket az adott évnek megfelelő
költségvetésben javaslom szerepeltetni.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2016. évi felújítási és pótlási, valamint beruházási
feladatok alapvetően a gördülő fejlesztési terv elmúlt évben elfogadott ütemezése szerint valósulnak meg
(pályáztatások, szerződéskötések, kivitelezések folyamatban), a MEKH által jóváhagyott kisebb volumenű
eltérésekkel, átütemezésekkel. A tervben foglaltak 2016. augusztus végéig való teljesülésének mutató
számait az előterjesztés 1. és 2. melléklete ismerteti.
Az előterjesztett gördülő fejlesztési tervben kiemelendő, hogy gondoskodik a több társasházat is érintő,
jelenleg közüzemi csatornának nem minősülő, nem önkormányzati tulajdonú csatlakozó csatornaszakaszok
felújítási, üzemeltetési problémáinak megoldásáról is. A probléma kezelésére 400.000 ezer Ft pályázati
forrást irányoz elő a terv 2018-2021. évekre.
Figyelemmel a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében és a beruházási tervrészében
foglaltakra, valamint a fentebb írtakra, a tervvel kapcsolatban aláírni kért, a határozati javaslat 3.
mellékletét képező nyilatkozat véleményeltérés nélküli aláírásának nincs akadálya. A nyilatkozat
megfogalmazása szerint, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt. által biztosítandó forrás nem elegendő, az
Önkormányzat felvállalhatja a hiányzó forrásösszeg biztosítását.

A Debreceni Vízmű Zrt. kéri, hogy a 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészítéséhez, a
jóváhagyási eljárás céljára történő összeállításához, benyújtásához, valamint a jóváhagyási eljárás során
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának teljes jogú képviseletéhez járuljon hozzá a Tisztelt
Közgyűlés. A meghatalmazás a határozati javaslat 4. mellékletét képezi.
Kérem a víziközmű-szolgáltatással összefüggő gördülő fejlesztési terv összeállításával kapcsolatos
tájékoztatás elfogadását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a és a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a
191/2014. (IX. 25.) határozat 7./ pontjában foglaltakra
1./
egyetért a Debreceni Vízmű Zrt. által a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
lévő víziközművek vonatkozásában a gördülő fejlesztési terv részeként készített felújítási és pótlási tervrész
tartalmával az 1. melléklet szerint.
2./
Elfogadja az önkormányzati tulajdonú víziközművek vonatkozásában a gördülő fejlesztési terv
részeként készített beruházási tervrészt a 2. melléklet szerint.
3./
Előzetes kötelezettséget vállal a 2./ pont szerinti beruházási tervrészben szereplő egyes beruházások
kiadásainak fedezetére az alábbi ütemezés szerint:
2017. évben
önkormányzati forrás nincs betervezve,
2018-2021. években
23.000 ezer Ft,
2022-2031. években
30.000 ezer Ft.

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 3./ pontban meghatározott saját forrás esedékes
összegét az Önkormányzat adott évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő:
tárgyévben történő költségvetés tervezése
Felelős:
Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felhatalmazza a polgármestert a felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész véleményeltérés
nélküli elfogadására vonatkozó 3. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
a Polgármester
6./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. részére adandó, a 2017-2031. évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészítésével, benyújtásával és a jóváhagyási eljárás során az
Önkormányzat teljes jogkörű képviseletével összefüggő 4. melléklet szerinti meghatalmazást aláírja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. szeptember 7.

Pacza Gergely
főosztályvezető

