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Tisztelt Közgyűlés!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírásokat tett közzé
I.
a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra, valamint
II.
a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére
vonatkozóan.
A
támogatás
igénybevételére
mindkét
esetben
a
víziközmű-szolgáltatásról
szóló
2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős jogosult a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltatóval együttesen
konzorciumban.
I.
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtott támogatás célja a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki
állapotának javítása.
A pályázattal érintett rekonstrukció teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból –
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat terhére – kerül biztosításra.
A támogatás folyósítására a rekonstrukció megkezdését megelőzően, 100 %-ban előlegként, egy
összegben kerül sor.
A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész). Sikeres
pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 millió és legfeljebb
100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából biztosítja.
Debreceni Vízmű Zrt. által a pályázatban szerepeltetett beruházások az ivóvízhálózaton:






nyersvízhálózat felújítása a IV. vízműtelepen;
szűrőhengerek felújítása az I. és II. vízműtelepen;
korszerűtlen gerinc- és bekötővezetékek (Pajtás u., Köntösgát sor, Dósa nádor tér) átépítése;
víztorony és töltővezeték felújítás;
vízhálózati csomópontok rekonstrukciója a Wesselényi lakótelepen.

Beruházások a szennyvízcsatorna-hálózaton:
 Konzervgyári főgyűjtő és csatlakozó gyűjtők felújítása;
 a Töhötöm és Szabolcs utcai csatornaszakaszok felújítása;
 a Nagymacs-Kismacs nyomóvezeték egy szakaszának felújítása.
A 2019. évre vonatkozó korrigált Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő ivóvíz és szennyvíz
rekonstrukciók nettó bekerülési összegei (ezer Ft-ban) az alábbiak szerint alakulnak:
Víziközmű rendszer
Debrecen ivóvíz
Debrecen szennyvíz
Összesen

70% támogatás
99.400,- eFt
99.050,- eFt
198.450,- eFt

30% önerő
42.600,- eFt
42.450,- eFt
85.050,- eFt

Összesen
142.000,- eFt
141.500,- eFt
283.500,- eFt

II.
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdetett 2018. évben a
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 5 milliárd Ft értékben a
víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök,
berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra,
melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését
eredményezik.
A támogatás igénybevételére jogosult a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott
hatályos víziközmű-szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság az
ellátásért felelőssel közösen alkotott konzorciuma azzal, hogy a támogatásból megvalósuló
eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek tulajdonjogi helyzete változatlan marad.
A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből és
50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból áll. A támogatás a Támogatói okirat
felek által történt aláírást követő 30 napon belül kerül folyósításra.
A pályázatban a Debreceni Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő, a debreceni víziközmű rendszerben
működő szivattyúk közül 89 db (hálózati és telepi technológia) cseréje, valamint frekvenciaváltók
műszaki szükség szerinti beszerzése, valamint a Balmazújvárosi úti vízműtelep napelemes energia
ellátásának kialakítása szerepel, melyek összesített nettó bekerülési költségei az alábbiak szerint
alakulnak
50% támogatás
178.075.998,- Ft

50% önerő
178.075.999,- Ft

Összesen
356.151.997,- Ft

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28. napja.
A fent leírtakra tekintettel a támogatási kérelmek benyújtására, továbbá a pályázatok megvalósítására
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek és a Debreceni Vízmű Zrt.nek, mint víziközmű-szolgáltatónak konzorciumi megállapodásokat kell kötnie. A konzorciumi
megállapodások tervezetei az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képezik.

Mind a két projektben az elvárt 30, illetve 50%-os mértékű önerőt a Debreceni Vízmű Zrt.
biztosítja, az Önkormányzat részéről a pályázatok megvalósítása plusz anyagi forrást nem
igényel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokban foglaltakról dönteni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére,
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja, valamint 107. §-a alapján,
1./ támogatási kérelmet nyújt be a Debreceni Vízmű Zrt.-vel (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.,
képviseli: Ányos József vezérigazgató) konzorciumban az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által meghirdetett „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” tárgyú
pályázati kiírásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Debreceni
Vízmű Zrt.-vel a projekt megvalósítására.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét 2./ pontban meghatározott konzorciumi
együttműködési megállapodás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint.
Felelős: - konzorciumi együttműködési
megállapodás előkészítéséért:
- az aláírásért:

a Városfejlesztési Főosztály vezetője
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „A Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, jóváhagyott rekonstrukciók
megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása”;
- a projekt összes nettó költsége: 283.500.000,- Ft, azaz kettőszáznyolcvanhárommillióötszázezer forint;
- az igényelt támogatás összege: 198.450.000,- Ft, azaz egyszázkilencvennyolcmilliónégyszázötvenezer forint
azzal, hogy a projekthez szükséges 30%-os mértékű önrészt, azaz 85.050.000,- Ft-ot konzorciumi
partnerként a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja.
5./ Felkéri a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: - a támogatási kérelem
előkészítéséért és benyújtásáért:
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója
- az aláírásért:
a Polgármester

II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére,
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja, valamint 107. §-a alapján,
1./ támogatási kérelmet nyújt be Debreceni Vízmű Zrt.-vel (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., képviseli:
Ányos József vezérigazgató) konzorciumban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
meghirdetett „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyú pályázati kiírásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Debreceni
Vízmű Zrt.-vel a projekt megvalósítására.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét 2./ pontban meghatározott konzorciumi
együttműködési megállapodás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint.
Felelős: - konzorciumi együttműködési
megállapodás előkészítéséért:
- az aláírásért:

a Városfejlesztési Főosztály vezetője
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése”;
- a projekt összes nettó költsége: 356.151.997,- Ft, azaz háromszázötvenhatmillióegyszázötvenegyezer-kilencszázkilencvenhét forint;
- az igényelt támogatás összege: 178.075.998,- Ft, azaz egyszázhetvennyolcmillió-hetvenötezerkilencszázkilencvennyolc forint,
azzal, hogy a projekthez szükséges 50%-os mértékű önrészt, azaz 178.075.999,- Ft-ot konzorciumi
partnerként a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja.
5./ Felkéri a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: - a támogatási kérelem
előkészítéséért és benyújtásáért:
- az aláírásért:

Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója
a Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. február 8.
Pacza Gergely
főosztályvezető

