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Tisztelt Közgyűlés!
2014. október 1-én megjelent KEOP-2014-5.5.0/K jelű, „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása”című pályázati felhívás lehetőséget biztosított önkormányzatok számára
energiamegtakarítást eredményező közvilágítás korszerűsítési beruházások finanszírozásásának
igénylésére.
A támogatás utófinanszírozású, maximális mértéke 100 %. Csak közvilágítási berendezések
energiatakarékos átalakítására használható fel, új építésére nem. A kivitelezésre irányuló
közbeszerzési eljárást legkésőbb a támogatói szerződés megkötését követő 60 napon belül meg kell
kezdeni és amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdődött meg, azt
10 hónapon belül be kell fejezni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a fenti felhívásra, amely 79 db
utcán 838 db higanygőz fényforrású lámpa energiatakarékos LED lámpára történő cseréjét

tartalmazta, 166.754.605 forint kalkulált költséggel. A beruházás következtében az előzetes
kalkuláció szerint a beépített teljesítmény 12,45 kW-tal csökken, és jelenlegi árakon számolva az
éves áramdíjból adódó megtakarítás közel évi 5,5 millió forint.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárság 2014. december 31-én kelt levelében arról tájékoztatta
önkormányzatunkat, hogy a beadott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték és az általunk
megjelölt összeget (166.754.605 forint) tartalmazó Támogatói Okiratot a KEOP IH – Környezeti és
Energia Operatív Program Irányító Hatóság részünkre kibocsájtja.
Tekintettel az utófinanszírozási jellegre és a kötött határidőkre Debrecen város 2015. évi
költségvetésében a megjelölt összeget előzetesen biztosítani szükséges, hogy a fejlesztési munkákra
a fedezet rendelkezésre álljon. Ezen összeget a város a beruházás elszámolását követően az
országosan a pályázatok finanszírozására biztosított keretből kapja majd vissza.
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlés döntését a sikeres KEOP-2014-5.5.0/K pályázatban megjelölt
beruházás előzetes fedezetbiztosítására vonatkozóan.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 2.
pontja és 107. §-a alapján
1./ Jóváhagyja a pályázat benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Környezeti és
Energia Operatív Program keretében KEOP-2014-5.5.0/K kódszámon kiírt „Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívásra.
2./ Tekintettel arra, hogy az 1./pontban meghatározott pályázatot a Nemzeti
Minisztérium 100%-ban támogatásra ítélte, melynek elszámolása utófinanszírozási
szerint történik, a pályázatban foglalt beruházás összköltsége fedezetének előzetes
érdekében 166.754.605.- Ft összeget különít el Debrecen Megyei Jogú Város
költségvetésében.

Fejlesztési
szabályok
biztosítása
2015. évi

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban meghatározott összeget Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban meghatározott pályázat Támogatói Okiratának és
kapcsolódó dokumentumainak aláírására.
Határidő: a Támogatói Okirat megérkezését követően azonnal
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
D e b r e c e n, 2015. január 8.
Városfejlesztési Főosztály
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