DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
88/2021. (IX. 30.) határozata*
előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési
terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 20222036. közötti időszakra
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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 CCIX. törvény 11. § (1)-(2)
és
(4) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és
(5a) bekezdése alapján, figyelemmel a 191/2014. (IX. 25.) határozat 7./ pontjában foglaltakra
1./ egyetért a Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., cégjegyzék szám:
Cg 09-10-000479, képviseli: Gorján Ferenc vezérigazgató) által a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített felújítási és pótlási tervrész tartalmával az
1. melléklet szerint, ahhoz véleményeltérést nem fogalmaz meg.
2./ Előzetes kötelezettséget vállal az 1./ pont szerinti felújítási és pótlási tervrészben szereplő
rekonstrukció kiadásainak fedezetére az alábbi ütemezés szerint:
2022. évben
nettó 15.000 ezer Ft,
2023-2026. években önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve,
2027-2036. években önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve.
3./ Elfogadja az önkormányzati tulajdonú víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített beruházási tervrészt a 2.
melléklet szerint.
4./ Előzetes kötelezettséget vállal a 3./ pont szerinti beruházási tervrészben szereplő egyes
beruházások kiadásainak fedezetére az alábbi ütemezés szerint:
2022. évben
nettó 190.345 ezer Ft,
2023-2026. években önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve,
2027-2036. években önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ és 4./ pontban meghatározott saját forrás
összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: 2022. évi költségvetés tervezése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
6./ Felhatalmazza a polgármestert a felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész
véleményeltérés nélküli elfogadására vonatkozó 3. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására azzal,
*

A Közgyűlés a határozatot a 2021. szeptember 30-ai ülésén fogadta el.

hogy amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt. részéről biztosítandó forrás nem elegendő a tervezett
beruházások, felújítások elvégzésére, az Önkormányzat a hiányzó forrást nem biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
7./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. részére adandó, a 2022-2036.
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
Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
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