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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.3.3-15 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú
felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A felhívás célja: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a
„Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c.
dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és
kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a megyei jogú városok belterületi
csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának
növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények
megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő
fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és
belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a
külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2016. február 1-től 2016. szeptember 19-ig
Megvalósítás helyszíne:
Debrecen, Nagysándortelep, Téglagyár városrész (mely magában foglalja a Vulkántelep és a Fészek
lakópark területét), valamint a Keleti városrész, Biczó István-kert (Pac)
Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
Támogatás mértéke, összege: minimum 10 millió Ft, maximum 917 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Költségek, korlátok:
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
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Támogatott tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő
árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét
képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett
csapadékvizet tisztító berendezést is).
b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen
belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése
mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt,
valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl.
helyhiány miatt, annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út
építése.
c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése,
amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó
szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési
területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató
kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).
B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése,
rekonstrukciója
a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak,
csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna),
medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények
kiépítése.
b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat
alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld
infrastruktúrák építése.
c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.
C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó
vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások
és belvízelvezető csatornák)
a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy
töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő
műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.
b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok
depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti
átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.
D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális

fejlesztése, rekonstrukciója
a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú
szakaszok megerősítése.
b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.
c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
A Felhívás keretében önállóan nem, csak az Önállóan támogatható tevékenységekben felsorolt
tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas
talajvízállású ill. karsztvíz fakadóvizes területeken.
b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat
burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő
helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése,
bővítése.
c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és
hordalékfogók létesítése).
d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a Belterület védelmét szolgáló
csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója
főtevékenységében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.
e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások
szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a
táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).
f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
Megvalósítani kívánt projekt tartalma:
Debrecen, Nagysándor-telep, Vulkán-telep, Fészek lakópark (Téglagyár városrész), valamint Keleti
városrész, Pac és Biczó István-kert utcáinak csapadékcsatorna-hálózatának kiépítése.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje 2020. december 31.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.3-15 „Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Nagysándortelep – Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár
városrész) csapadékvíz elvezetése”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Nagysándortelep – Téglagyár városrész
utcái;
- a felhívás száma: TOP-6.3.3-15;
- a projekt összes költsége: 450.000.000 Ft, azaz négyszázötvenmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 450.000.000 Ft,
azaz négyszázötvenmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 450.000.000 Ft, azaz négyszázötvenmillió forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza
a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője
- a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a
Városfejlesztési Főosztály vezetője
- az aláírásért: a Polgármester

II. Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.3-15 „Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Keleti városrész, Pac és Biczó István-kert csapadékvíz elvezetése”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Keleti városrész, Biczó
István-kert (Pac) utcái;
- a felhívás száma: TOP-6.3.3-15;
- a projekt összes költsége: 467.000.000 Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 467.000.000 Ft,
azaz négyszázhatvanhétmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 467.000.000 Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza
a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője
- a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a
Városfejlesztési Főosztály vezetője
- az aláírásért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 16.
Dr. Papp László
polgármester

