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Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Zrt. 2014. 02.21.-én tette közzé  HU07PA16-A1-
2013 kódszámon „az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális és természeti 
örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése c.  intézkedéséhez” pályázati 
felhívását.

 A pályázat beadására 2014. május 21-ig van lehetőség. 

A  nyertes  pályázat  keretében  DMJV  Önkormányzatának  lehetősége  nyílna  a  Kodály  Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskola (Zenede) homlokzatának felújítására.

A kiírás  alapvető  célja  a városi  életforma  színtereiként  szolgáló,  leromlott  állapotú  országos 
műemléki  védelem alatt  álló  épített  kulturális  örökségi  értékek  és  kapcsolódó  táji  környezetük 
hiteles  és  fenntartható  megújítása,  kulturális  funkcióiknak  megerősítésével  és  a  nagyközönség 
számára elérhetővé tételével.

A projekt megnevezése: „A debreceni Zenede épületének felújítása,  valamint kulturális  
  tartalom fejlesztése és közösségi funkcióinak megerősítése”  

Megvalósulás helye: 4029 Debrecen, Vár u. 1. 
Megvalósulás helyrajzi száma: 8429
A teljes beruházás tervezett költsége: bruttó 310.526.316.- Ft
A teljes beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: bruttó 295.000.000.- Ft
Önkormányzati önerő összege: bruttó 15.526.316.- Ft
Önkormányzati önerő forrása: saját forrás
A pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 295.000.000 Ft

 
Az  előzetes  becslések  alapján  a  projekt  elszámolható  összköltsége  bruttó  295.000.000.-  Ft.  Az 
önrész nagysága 5 %, azaz bruttó 15.526.316.- Ft.

A benyújtandó pályázati anyag része többek között az önrész rendelkezésre állását igazoló, illetve 
jóváhagyó képviselő-testületi határozat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat: 

A Közgyűlés
Varga László főosztályvezető előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján

1./ pályázatot nyújt be a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Zrt. által  HU07PA16-
A1-2013 kódszámon kiírt „az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális 
és  természeti  örökség  megőrzése  és  megújítása  Városi  épített  örökség  megőrzése  c. 
intézkedéséhez” megnevezésű  pályázati  felhívásra  „A  debreceni  Zenede  épületének  
felújítása,  valamint kulturális tartalom fejlesztése és közösségi funkcióinak megerősítése” 
címmel a 8429 hrsz.-ú, természetben a 4024 Debrecen, Vár u. 1. szám alatti megvalósítási 
helyszínen,  bruttó  310.526.316.-Ft  teljes  beruházási  összegű  projekt  megvalósítására, 
amelyből  bruttó  295.000.000.-Ft  elismerhető  bekerülési  összegű  (elszámolható  költség) 
vissza nem térítendő támogatás elnyerésére van lehetőség.



2./ Sikeres  pályázat  esetén  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  1./  pontban  meghatározott 
fejlesztés megvalósításához bruttó 15.526.316.- Ft összegű saját forrást biztosít elkülönítve 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének terhére. 

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy  a 2./ pontban meghatározott összegű saját 
forrást az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe tervezze be. 

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezésének időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinet vezetője

            a pályázat aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

D e b r e c e n, 2014. április 14.

                                                Tisztelettel:

                                                                                       ………………………
Varga László

          főosztályvezető 


