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Tisztelt Közgyűlés!
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 (a
továbbiakban: Felhívás) pályázatot kíván benyújtani.
A Felhívás célja: Az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros
hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos
időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes
vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A támogatott intézkedések révén nő a
visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó
kedvezőtlen hatások. A támogatott intézkedések hozzájárulnak az EU Víz Keretirányelv szerinti
jó állapotú víztestek arányának növekedéséhez.
A megvalósítani kívánt projekt tartalma:
A CIVAQUA projekt – a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (a továbbiakban:
HTVR) továbbfejlesztése, új koncepciója keretében – Debrecen és környezetének
állapotjavítása révén:
- vízfelületekkel, erdősávokkal járulna hozzá a várost nyugati irányból érő káros porszennyezés
csökkentéséhez, másrészt
- lehetségessé válna a vízellátás biztosítása az országos védelem alatt álló, de a vízhiány miatt
degradálódó Nagyerdő, valamint a közkedvelt pihenőhelyként szolgáló - szintén vízhiányos –
Erdőspusztai jóléti tórendszer számára.
A projekt az alábbiakból áll:
1. számú projektelem, a HTVR szivattyútelep felújításának 2. üteme
A tervezett szivattyúk a meglévő szivattyúgépházban kerülnek beépítésre. A gépházban a
szivattyúk átrendezésére van szükség, mégpedig olyan módon, hogy az I., II. és III. jelű
szivattyúállásokra kerüljenek azok az új szivattyúk, melyek a H-II rendszerbe továbbítják a
vizet, és a IV., V. és VI. jelű szivattyúállásokba kerüljenek azok a részben meglévő, részben új
szivattyúk, melyek a meglévő DN1200-as SENTAB csövön keresztül az 1. sz. kiegyenlítő
tárolóba dolgoznak és a most folyamatban lévő, a H-III-1 vezetékre vonatkozó beruházáshoz
tartoznak.
2. számú projektelem, a H-II nyomóvezeték kiépítése
A H-II vezeték a HTVR szivattyúteleptől egy új vezetékkel ágazik ki, majd a földutak
vonalvezetését felhasználva halad Debrecen-Józsa irányába Nagyhát települést É-ről
megkerülve. A H-II/A vezeték enyhe korrekcióval az elején É-i irányba fordul és a „3”
változatnak megfelelően a É-ról halad el Debrecen-Józsa település felett a 2. sz. kiegyenlítő
tározóig. A 2. sz. kiegyenlítő tározó után a H-II/B vezeték gravitációs úton juttatja majd el a
vizet a Tócó-csatorna völgyébe.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje 2023. december 31.

A projekt megalapozó tanulmány átruházásnak oka:
A Konzorcium által a projektfejlesztésre benyújtandó támogatási kérelem kötelező melléklete
a projekt megalapozó tanulmány.
A projekt megalapozó tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából készült el és az Önkormányzat tulajdonát képezi.
A pályázati anyag sikeres benyújtása és a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat
térítésmentesen, határozatlan időre, korlátlan felhasználási joggal át kívánja adni a Konzorcium
részére a „Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer Továbbfejlesztése, CIVAQUATócó projekt” című projekt megalapozó tanulmányt és annak dokumentumait.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/C.§-a
alapján a helyi önkormányzat - az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. Az ingyenes
vagyonátadás az önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról
szóló 24/2013 (V.30.) önkormányzati rendelete 14.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzati
ingó vagyon Mötv. 108/C. §-a szerinti ingyenes átruházásáról 10 millió Ft nyilvántartási értékig
a Tulajdonosi Bizottság, 10 millió Ft nyilvántartási érték felett a Közgyűlés dönt.
A projekt megalapozó tanulmány elkészítésére 10.020.000,- Ft, azaz tízmillió – húszezer
forintot fordított az Önkormányzat, így az értékhatár alapján a tulajdonjog ingyenes
átruházásáról a Közgyűlés dönt.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntéseket a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a és 108/C.§-a, a 24/2013 (V.30.) önkormányzati
rendelet 14.§ (3) bekezdése alapján
1.) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent KEHOP1.3.0 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra az
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság között létrejövő
Konzorcium által benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció összeállítása érdekében a
„Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer Továbbfejlesztése, CIVAQUATócó projekt” című, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező
projekt megalapozó tanulmány és annak dokumentumai tulajdonjogát az erről szóló
szerződés megkötésének napjával ingyenesen átruházza a Konzorciumra azzal a
feltétellel, hogy a szerződésben rögzíteni kell azt, hogy a sikertelen pályázat vagy a
projekt meghiúsulása esetén a megalapozó tanulmány tulajdonjogának vonatkozásában
az eredeti állapot visszaállításra kerül.
2.) Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy az 1.) pontban foglalt döntésre
figyelemmel készítse elő a tulajdonátruházásról szóló szerződést, valamint
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a jognyilatkozatok és egyéb dokumentumok előkészítéséért:
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője,
aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

D e b r e c e n, 2020. augusztus 18.

Dr. Papp László
polgármester

