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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú
felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A felhívás célja: Az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának,
racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:
- 100%-ban megyei jogú városi önkormányzati és/vagy 100% megyei jogú városi önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények
energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis
energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól,
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a
projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése,
népszerűsítése.
A megvalósítani kívánt projektek helyszínei:
1
2
3
4
5
6

Projekt / beavatkozás megnevezése
A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése
Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
A Zenede energetikai korszerűsítése

7

A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése

8

A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése
A Debrecen, Jerikó u. 17-21. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai
korszerűsítése:
- Újkerti Könyvtár
- Újkerti Közösségi Ház
- Diákszálló
- Konyha, étkezővel
- Szakképző iskola, uszoda, tornaterem
- Óvoda
A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése
Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése
Szivárvány óvoda épületének energetikai korszerűsítése

9

10
11
12
13

A támogatási kérelem benyújtási határideje:
2016. június 30.
A projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés aláírásáig/hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés
aláírását/hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje 2020. december 31.
Költségek, korlátok:
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus
Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 5%

lefolytatásának költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Képzéshez kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Tartalék

1%
1%
0,5%
0,5%
2,5%
0,5%
10%

Önállóan támogatható, kapcsolódó tevékenységek (csak azok, amelyek relevánsak):
− Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló
szerkezeteik korszerűsítése által.
Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet
(továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott
„hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek
megfelelően, a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött
tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos hőszigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy
korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával.
− Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást
alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.)
Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD –
korszerűt megközelítő” kategóriába esik: - napsugárzás energiatartalmát hasznosító
berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai
szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az
épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.:
kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős
melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer,
szivattyúk).
− Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és
telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek
megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz
szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz
elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt
villamosenergiát mérő és rögzítő eszközök.
− Megyei jogú városok önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP)
felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP)
vagy Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (csak azok, amelyek relevánsak):
− Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik
legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az
épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő”
kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás
3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet
elvégezni.
− Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást
alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008.
(VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD –
korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén
ilyen esetben a felhívás 3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban

előírt tevékenységet elvégezni: - napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a
kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény
alapján a tetőszerkezet érintett 8 teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti
rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri
vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló,
hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).
− Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése.
− Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
− Akadálymentesítés;
− Azbesztmentesítés;
− Nyilvánosság biztosítása,;
− Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
− Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.
A támogatás mértéke, összege:
A területi egység számára rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5358 millió Ft
Az egyes projektek elszámolható összköltsége legfeljebb 1800 millió Ft lehet.
Az egyes intézmények felújítására, - a pályázati felhívás figyelembevételével - fordítható összeg
kiszámítását vállalkozási szerződés alapján épület energetikus vállalkozások végzik. A számítások a
közgyűlési előterjesztés leadásának napján még nem véglegesek. Amennyiben a rendelkezésre álló
keretösszegből újabb intézmények felújítása is finanszírozható (mert a határozati javaslatokban
betetvezett támogatási összegnél olcsóbban megvalósítható az adott beruházás), úgy a közgyűlésen
sor kerül ezen előterjesztés módosítására.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatokban foglaltak jóváhagyására.
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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

−
−
−
−
−
−

A projekt címe: „A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 8513, 8514, 8515
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 1.750.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.750.000.000,- Ft, azaz
egymilliárd-hétszázötvenmillió forint
− Az igényelt támogatás összege: 1.750.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió
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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4028 Debrecen, Piac u. 8.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8414
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 300.000.000,- Ft, azaz
háromszázmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

III. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4027 Debrecen, Dózsa György u. 2.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 20155
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 225.000.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonötmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 225.000.000,- Ft, azaz
kettőszázhuszonötmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 225.000.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonötmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

IV. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Vág utca 9.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 18796
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 180.000.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 180.000.000,- Ft, azaz
egyszáznyolcvanmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 180.000.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

V. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály u. 4.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6032
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

VI. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Zenede épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4024 Debrecen, Vár u. 1.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8429
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 490.000.000,- Ft, azaz négyszázkilencvenmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 490.000.000,- Ft, azaz
négyszázkilencvenmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 490.000.000,- Ft, azaz négyszázkilencvenmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

VII. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése ”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4026 Debrecen, Hajó utca 1.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7689/26
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint,
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 200.000.000,- Ft, azaz
kettőszázmillió forint,
Az igényelt támogatás összege: 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

VIII. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Gulyás Pál kollégium épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 3.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9756/2
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint,
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 220.000.000,- Ft, azaz
kettőszázhúszmillió forint,
Az igényelt támogatás összege: 220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

IX. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 110.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 11453
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 65.000.000,- Ft, azaz hatvanötmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 65.000.000,- Ft, azaz
hatvanötmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 65.000.000,- Ft, azaz hatvanötmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

X. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4033 Debrecen, Süveg utca 3.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 4217
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 173.000.000,- Ft, azaz egyszázhetvenhárommillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 173.000.000,- Ft, azaz
egyszázhetvenhárommillió forint
Az igényelt támogatás összege: 173.000.000,- Ft, azaz egyszázhetvenhárommillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

XI. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4002 Debrecen-Ondód, Kalász u. 1.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 64001
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 58.000.000,- Ft, azaz ötvennyolcmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 58.000.000,- Ft, azaz
ötvennyolcmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 58.000.000,- Ft, azaz ötvennyolcmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

XII. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Debrecen, Jerikó u. 17-21. szám alatti intézmények épületegyüttesének
energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21443
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 1.047.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-negyvenhétmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.047.000.000,- Ft, azaz
egymilliárd-negyvenhétmillió forint

-

Az igényelt támogatás összege: 1.047.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-negyvenhétmillió
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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

XIII. 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-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:

-

A projekt címe: „A Szivárvány óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4030 Debrecen, Monostropályi út 39.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 11775
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 200.000.000,- Ft, azaz
kettőszázmillió forint
Az igényelt támogatás összege: 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió 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
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
- aláírásáért: a Polgármester

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

