Tárgy:

Sürgősségi indítvány „A KEHOP-5.3.1/17-2019-00036
azonosítószámmal nyilvántartott, „Debrecen, Szent Anna
utcai és Monti ezredes utcai távhőkörzetek
távhőrendszerének primer oldali rekonstrukciója” című
pályázathoz kapcsolódóan a Debreceni Hőszolgáltató
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása”
tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.,
Képviselő: Csányi Jenő vezérigazgató, a továbbiakban: DH Zrt.) pályázatot nyújtott be a „Távhő-szektor
energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú pályázati felhívásra „Debrecen, Szent
Anna utcai és Monti ezredes utcai távhőkörzetek távhőrendszerének primer oldali rekonstrukciója”
KEHOP-5.3.1/17-2019-00036 azonosítószámmal nyilvántartott kódszámú pályázatként. A pályázati
felhívás értelmében a DH Zrt.-nek rendelkeznie kell hatályos közszolgáltatási szerződéssel, amely
pályázati feltételnek a Zrt. eleget is tesz, figyelemmel arra, hogy már több alkalommal pályázott a
KEHOP-5.3.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében.
Az ITM Környezeti és Engergiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
a 2019. június 14. napján kelt levelében hiánypótlásra szólította fel a DH Zrt.-t tekintettel arra, hogy a
DH Zrt. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. október 28-án létrejött és jelenleg
hatályos közszolgáltatási szerződés nem tartalmaz a jelenlegi pályázatra vonatkozó hivatkozást. Ennek
megfelelően a közszolgáltatási szerződést módosítani szükséges.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.
24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja értelmében sürgősségi indítvánnyal
előterjesztést akkor lehet tenni, ha azt pályázat benyújtása, elbírálása vagy véleményezése indokolja.
Figyelemmel arra, hogy a hiánypótlásra történő felhívásra a közgyűlési anyagok Tisztelt Képviselők
részére történő kézbesítését követően került sor és az abban foglalt pótlási kötelezettség határideje
2019. július 9. napja, kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalására.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján
„A KEHOP-5.3.1/17-2019-00036 azonosítószámmal nyilvántartott, „Debrecen, Szent Anna utcai és
Monti ezredes utcai távhőkörzetek távhőrendszerének primer oldali rekonstrukciója” című pályázathoz
kapcsolódóan a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. június 25.
Tisztelettel:
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Széchenyi 2020 Program keretében 2017. évben felhívást
tett közzé a Távhő-szektor energiahatékonysági fejlesztéseinek a megvalósítására „Távhőszektor energetikai korszerűsítése címmel.
A Debrecen Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Hatvan utca
12-14., képviseli: Csányi Jenő vezérigazgató, a továbbiakban: DH Zrt.) az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a „Távhőszektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú pályázati felhívásra
„Debrecen, Szent Anna utcai és Monti ezredes utcai távhőkörzetek távhőrendszerének primer
oldali rekonstrukciója” KEHOP-5.3.1/17-2019-00036 azonosítószámmal nyilvántartott
kódszámú pályázatként. A pályázati felhívás értelmében a DH Zrt.-nek rendelkeznie kell
hatályos közszolgáltatási szerződéssel, amely pályázati feltételnek a Zrt. eleget is tesz, hiszen
több alkalommal nyújtott be pályázatot ezen felhívás keretében.
Az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság a 2019. június 14. napján kelt levelében hiánypótlásra szólította fel a DH Zrt.-t
tekintettel arra, hogy a DH Zrt. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013.
október 28-án létrejött és jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés nem tartalmaz a jelenlegi
pályázatra vonatkozó hivatkozást. Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződést módosítani
szükséges.
Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontja alapján, figyelemmel a 2005. évi
XVIII. törvény 6. § (1) bekezdésére
1./ módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debrecen Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14., képviseli: Csányi
Jenő vezérigazgató, a továbbiakban: DH Zrt.) között 2013. október 28-án létrejött
köszszolgáltatási szerződést az 1. melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően a
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a DH Zrt.
vezérigazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2019. június 24.
Dr. Papp László
polgármester

