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Tisztelt Közgyűlés!
Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú, TOP-6.5.1-15 kódszámú
pályázati felhívás 3. pont 3.1.1 g) alpontja szerint a projektekkel kapcsolatos elvárás a megyei
jogú városok esetében, hogy az önkormányzat elkészítse a Fenntartható Energia- és
Klímaakciótervét (Sustainable Energy and Climate Action Plan, röviden: SECAP) (a
továbbiakban: Akcióterv). Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk indulni tudjon a TOP6.5.1-15 kódszámú pályázaton, elkészítette az Akciótervet.
Az Akcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település szinten határozza meg a 2030.
évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb
akciók és lehetőségek azonosításához az Önkormányzat CO2 kibocsátása csökkentési célkitűzésének
elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt
feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő
CO2 megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – a bázisévhez viszonyítva 40%.
Az elhatározást követően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát megkereste a
Miniszterelnökség felügyelete alatt álló ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) KEOP 7.9.0/12-2013-0035
„Fenntartható Települési Energiagazdálkodási Modellek és Fejlesztési Program kidolgozása a 40.000
fő feletti lélekszámú települések számára” projektje megvalósítása kapcsán, amelyben 17 megyei jogú
városra készített Fenntartható Energia Akcióterv Alapdokumentumot (a továbbiakban: SEAP) az
Európai Unió támogatásával. A SEAP, amelyet Debrecenre vonatkozóan is elkészített a támogatott,
2011-ig értékelte a város energiagazdálkodási teljesítményét.
Az Akcióterv területi hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A legtöbb korábban
hazánkban készült akciótervvel ellentétben mind a közlekedésre, mind a lakóépület-állományra
vonatkozó adatokat is tartalmazza. (Ez utóbbiak esetében az ÉMI Nonprofit Kft. - mint az Otthon
Melege lakossági energetikai pályázatok Közreműködő Szervezete 2016. március 31-ig - pontos
adatállománnyal rendelkezik a Debrecenben benyújtott és elnyert pályázati projektek vonatkozásában
is.) A felhasznált adatok, információk fő forrásai: központi statisztikai információk (KSH), az
Önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú társaságok adatszolgáltatása, az ÉMI Nonprofit Kft.
által kialakított Nemzeti Épületenergetikai Rendszer (röviden: NÉER) adatai és információi, az
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (röviden: EEA) statisztikái és a SEAP-ban közölt adatok,
információk.
Az Akcióterv készítése során széleskörű szakmai együttműködésre volt szükség, hiszen ilyen
mélységű dokumentum korábban nem készült. A dokumentum társadalmi konzultációjára 2017
októberében került sor nyilvános szakmai fórum keretében, amelyre civil és szakmai szervezetek is
meghívást kaptak. A társadalmasítás során a lakosság is bevonásra került, javaslatot tehetett a
dokumentum módosítására.
Az Akciótervben megfogalmazott célkitűzések végrehajtásával Debrecen a 2013-as kalkulált CO2
kibocsátáshoz képest 43,24 százalékkal kevesebb mennyiségű kibocsátást fog elérni, önkéntes
vállalással. Ezzel jelentősen túlteljesíti a hazai és az uniós átlagteljesítményt, ami a Zöld Város
kialakítása programnak és a célzott fenntarthatósági intézkedéseknek köszönhető.
A CO2 kibocsátás megtakarítás a következő cselekvési területeken a legjelentősebb: épületek,
létesítmények, ipar; helyben termelt villamos energia, helyi távfűtés és kapcsolt villamosenergiatermelés, fenntartható közlekedésfejlesztés. Ennek megfelelően az épületenergetikai felújítások, az

energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások hasznosítása a helyi energiaellátásban
bizonyulnak a legnagyobb megtakarítást hozó intézkedéseknek.
Debrecen Megyei Jogú Város átfogó fejlesztési célját a Településfejlesztési Koncepció fogalmazza
meg alábbiak szerint:
A város földrajzi elhelyezkedésére, jól mobilizálható és megújulni képes természeti, gazdasági és
humán erőforrásaira támaszkodó, szolgáltatásai révén a határon is túlnyúló befolyással rendelkező
regionális központ és tudáscentrum, valamint a magyarországi és nemzetközi szinten is versenyképes,
az értékek megőrzésével és fenntartható használatával az itt élők számára a minőségi élet feltételeit
hosszú ideig biztosító innovatív gazdaság kialakításának.
Debrecen Smart City koncepciója egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony, fenntartható, okos,
egészséges és tehetős város megteremtésére irányul. A város vezetése együttműködik az üzleti és
nonprofit szektorral, a közműcégekkel, tanácsadókkal, a Debreceni Egyetemmel és nemzetközi
szervezetekkel, hogy innovatív és környezettudatos technológiai megoldásokat használjon operatív
feladatai megoldásában és hosszú távú céljai elérésében.
A város vezetése a fenntarthatóság, a kibocsátás-csökkentés és energiahatékonyság elkötelezettjeként
csatlakozott az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott európai Polgármesterek Szövetségéhez
(Covenant of Mayors) és együtt kíván működni az európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségével (Covenant of Mayors for Climate & Energy), vállalva ezzel, hogy Akciótervet készít,
amellyel megalapozza a kapcsolódó intézkedéseket.
A Közgyűlés a 192/2016. (VI. 23.) határozatában döntött arról, hogy csatlakozik az európai
Polgármesterek Szövetségéhez, és felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási dokumentumok
aláírására (erre előreláthatóan 2018. februárjában kerül sor), valamint elfogadta a
kötelezettségvállalási dokumentumot.
Debrecen Megyei Jogú Város az európai Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásával és az
európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségével történő együttműködés érdekében a
következőket vállalja:










a város területén legalább 40%-kal mérsékeli a CO2 kibocsátás mennyiségét 2030-ig (a
2013- as választott bázisévhez képest),
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP) dolgoz ki, amely tartalmazza a
város kiindulási kibocsátási leltár eredményeit és körvonalazza, hogy hogyan fogja
teljesíteni a kitűzött célokat,
az értékelés, a nyomon követés és az ellenőrzés megkönnyítése céljából a cselekvési
terv benyújtását követően legalább kétévente jelentést állít össze annak
végrehajtásáról, és felülvizsgálja azt,
az Európai Bizottsággal és más érdekeltekkel együttműködve helyi „energianapokat”
szervez, amelyek révén lehetőséget ad a Debrecenben élő polgároknak az energia
hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és előnyök közvetlen kihasználására,
és rendszeresen tájékoztatja a helyi sajtót a cselekvési tervvel kapcsolatos
fejleményekről,
részt vesz az Európai Unió által szervezett Polgármesterek Konferenciáján, és
tevékenyen bekapcsolódik annak munkájába.

Az európai Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás és a tagsági viszony tagdíjfizetési
kötelezettséggel nem jár.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11.
pontja alapján, figyelemmel a 192/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ elfogadja a „Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterve”
elnevezésű dokumentumot a melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumot terjessze az
Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) elé jóváhagyásra.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. november 7.
Dr. Papp László
polgármester

