ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Pacza Gergely

Tárgy:
Pályázat benyújtása a vízgazdálkodásért felelős
miniszter által – a nemzetgazdasági miniszterrel
és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – kiírt „Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

Iktatószám:
ÜZEM-78720-3/2018

Ügyintéző:
Koch Balázs

Feladatot jelent:
Szűcs László , Pacza Gergely , Dr. Papp László

Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezés ideje:

Közgyűlés, Pénzügyi Bizottság,
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
2018.04.19

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Havasi Bianka

Mellékletek:
Pályázati Kiírás

Tisztelt Közgyűlés!
A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
A pályázat elsődleges célja azon települések támogatása, amelyek esetében a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközműszolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás
költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt
jelentősen meghaladják.
A Debrecen Megyei Jogú Várost ellátó víziközmű-szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt. a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től szerződés alapján vesz át vizet. A közüzemi ivóvízszolgáltatás támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása, illetve költsége 2018.
január 1-jétől meghaladja a pályázati kiírás 3.1. pont ea) bekezdés szerinti nettó 320 Ft/m3
értéket a lakossági célra átvett ivóvíz költsége esetében. A 320 Ft/m3 feletti rész támogatása
csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető.
A Debreceni Vízmű Zrt. városunkra kiterjedő ellátási területén a felhasználók részére
szolgáltatott összes ivóvízmennyiség mintegy 75 %-át lakossági célú felhasználás teszi ki, az
átadott/átvett vízmennyiség 835 ezer m3 75%-a 626,25 ezer m3, mely Debrecen város lakossági
célú ivóvízellátását biztosítja.
A 2018. évi ivóvíz-átadási díj 835 ezer m3-ig nettó 649,20 Ft/m3, ez a fajlagos díj 329,20 Ft-tal
haladja meg a támogatás igénylés feltételeként meghatározott 2018. január 1-jétől érvényes
nettó 320 Ft/m3 értéket.
A Pályázati Kiírásnak megfelelően, a Debreceni Vízmű Zrt. a vízátvétel első sávba tartozó 75
%-nak megfelelő lakossági célú ivóvíz felhasználás mennyisége 626,25 ezer m3.
A 329,20 Ft/m3 támogatási egységdíjjal számított támogatási összeg 206.161,5 ezer Ft, mely
összegre DMJV Önkormányzata (az állami tulajdonú víziközműből ellátott település
önkormányzata) Debrecen város 2018. évi lakossági célú ivóvíz ellátásához szükséges
vízátvétel ráfordításának csökkentését szolgáló támogatásra pályázatot nyújthat be.
Pályázat benyújtása esetén minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges
pályáznia az alábbiak szerint:
 önkormányzati és állami víziközmű rendszer esetén is képviselő-testületi határozat
meghozatala a pályázaton való indulásról, (a határozat hiteles másolatát a pályázati
anyaghoz csatolni szükséges)
 rögzíteni a kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul
(továbbiakban: ÖNEGM) elektronikus rendszerben a pályázati adatlapokat,
 papír alapon benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti
példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Államkincstár területileg illetékes megyei
Igazgatóságára,
 papír alapon és elektronikusan benyújtani a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat,
 elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH működési engedély,
vagy MEKH működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltető
kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát,
 elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési

engedély hiteles másolatát.
A Pályázati kiírás szerint a pályázat beadási határideje elektronikus úton 2018. május 7.,
papír alapon május 8. napja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-a alapján,
1./ pályázatot nyújt be a vízgazdálkodásért felelős miniszter által - a nemzetgazdasági
miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kiírt 2018. évi
„Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” tárgyú pályázati felhívásra a Magyar
Államkincstár felé, a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás
szolgáltatás támogatásának elnyerése érdekében összesen 206.161.500,- Ft összegben.
2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a pályázat előkészítésére és benyújtására,
valamint felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint
a pályázat előkészítéséért és benyújtásáért: Városfejlesztési Főosztály vezetője
a szükséges jognyilatkozatok megtételéért: a Polgármester

3./ Sikeres pályázat esetén megállapodást köt a Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint víziközműszolgáltatóval az elnyert támogatási összeg részére történő továbbutalására.
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a 3./ pontban meghatározott megállapodás
előkészítésére, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a támogatási összeg tovább
utalásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg folyósítását követően azonnal
a szerződés előkészítéséért: Városfejlesztési Főosztály vezetője,
az összeg átutalásáért: Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. április 17.

Pacza Gergely
főosztályvezető

