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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Vízmű), mint víziközmű szolgáltató és Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint ellátásért felelős a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) foglalt
kötelezettsége alapján víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra évente gördülő
fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) készít és nyújt be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásra.
Az Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2022-2036. közötti időszakra”
tárgyú 88/2021. (IX.30.) határozat (a továbbiakban: Határozat)

 1. mellékletével elfogadta az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre
irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként
elkészített felújítási és pótlási tervrész,
 2. mellékletével elfogadta a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési
terv részeként elkészített beruházási tervrészt.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 90/C.§
(1) bekezdése szerint a beruházási tervrész, valamint a felújítási és pótlási tervrész az alábbi
felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő
feladatokat:
a) I. ütem: 1. év,
b) II. ütem: 2-5. év,
c) III. ütem: 6-15. év.
A Határozattal elfogadott GFT tekintetében az I. ütem a 2022. év volt. Az ezen időszakra
ütemezett feladatok kapcsán a Vízmű jelezte, hogy a 2022-2036. évi GFT mindkét tervrészének
módosítása szükségessé vált, így kérik a Közgyűlés döntését a módosított GFT benyújtásához
a Hivatal felé.
A felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv vonatkozásában is megállapítható, hogy
a 2022. évre tervezett források összegei csak kis mértékben módosulnak, melynek mértéke
a 20 %-ot nem éri el.
A Vízmű által megküldött módosított felújítási és pótlási terv (határozati javaslat 1.
melléklete) korrigált összege 2022. évre vonatkozóan a korábban elfogadott 1.185.890 eFt
összegről 1.143.552 eFt-ra, változik. Az egyes tételek módosításait a műszaki szükségesség
szerint elvégzendő munkák időbeli átütemezései okozzák.
A beruházási tervfejezet módosításában (határozati javaslat 2. melléklete) 363.898 eFt-ról
398.898 eFt-ra növekszik a 2022. évi tervezett beruházási összeg. Többlet feladatként került
betervezésre a Tócóvölgyi lakótelep déli irányban történő bővítéséhez kapcsolódó víziközmű
fejlesztés vízjogi létesítési engedélyezési terveinek és kiviteli terveinek készítése.
E tekintetben a Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az I.
ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása,
vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20
százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes
hozzájárulásával végezhető el, ha a jóváhagyott feladatok megvalósítása valamilyen külső
oknál fogva ellehetetlenült.
Mivel a 2022. évre tervezett feladatok átütemezésének és a források átcsoportosításának
fentiekben hivatkozott jogszabályi feltételei fennállnak, szükség van a Határozat mellékleteit
képező felújítási és pótlási tervrész, valamint a beruházási tervrész módosítására is. Mivel a
forrás- átcsoportosítás mértéke nem haladja meg a 20 %-ot, a módosítás a Hivatal
tájékoztatásával történhet.
A Korm. rendelet 90/C.§ (6) bekezdése értelmében „a (4) bekezdésben meghatározott esetben
a Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt a
Hivatalnak megküldi a jóváhagyott Terv módosítását.”

A GFT fentebb írt tervrészei a hivatkozott Határozat mellékleteit képezik, ezért módosításuk
közgyűlési határozat formájában lehetséges.
A tervezett módosítások a Határozatban rögzített, 2022. évre betervezett önkormányzati
pénzügyi forrás összegét nem érintik.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
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 CLXXXIX. törvény 107.
§-a, a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, az 58/2013. (II.27.) Korm.
rendelet 90/C. § (4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 88/2021. (IX.30.) határozatra
1./ módosítja az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet
biztosítására a 2022-2036. közötti időszakra” tárgyú 88/2021. (IX.30.) határozat
a) 1. mellékletével elfogadott felújítási és pótlási tervrészt a Debreceni Vízmű Zrt.
kezdeményezésére az 1. melléklet szerint, ahhoz véleményeltérést nem fogalmaz meg,
b) 2. mellékletével elfogadott beruházási tervrészt a 2. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatóját tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. február 17.
Pacza Gergely
főosztályvezető

