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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú
felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván benyújtani. A Felhívás keretében
további 4 önkormányzati intézményt kívánunk fejleszteni, valamint a tavaly beadott pályázatok közül 8
pályázat esetében kívánunk forrásemelést kezdeményezni. A felmerült többletforrás nagysága, és a
pályázati határidő kötöttsége miatt 6 projekt visszavonása szükséges a 2015-ös konstrukcióból és e
projekteket a megemelt támogatási igénnyel a jelenlegi Felhívásra újra be kell nyújtani.
1. Támogatási kérelmek visszavonása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2016. június
23-ai ülésén döntött TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívás
keretében:








„A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”,
„A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
című,
„A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
„A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése”,
„A Debreceni, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai
korszerűsítése”, és
a „A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”

című támogatási kérelmek benyújtásáról. A támogatási kérelmeket a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi
támogatási összegekkel:








„A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”:
225.000.000,- Ft
„A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
430.000.000,- Ft
„A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”: 135.000.000,- Ft
„A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése”: 150.000.000,- Ft
„A Debreceni, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai
korszerűsítése”: 1.265.000.000,- Ft
„A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”: 125.000.000,-Ft

A felsorolt projektek végrehajtása során az épületekkel kapcsolatban a Felhívásban foglalt olyan
előírásoknak kell megfelelni, amelyek szükségessé teszik a projektek újra ütemezését.
Az Önkormányzat által indított nagyszámú projektek folyamatosan leterhelik a helyi építőipar
kapacitását, emellett pedig a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges-, és a kivitelezésre
számított idő betartásával a Felhívásban foglalt szoros határidőknek nem tudnánk megfelelni, továbbá
az építőipar fellendülésének következményeképp az építőipari anyagárak 30%-al megemelkedtek a
pályázat benyújtása óta így az egyes projektekre 15%-ot meghaladó többletforrás igénylése lenne
szükséges. Az ismertetett indokok alapján szükséges a támogatási kérelmeket visszavonni, és a hatályos
Felhívásra az emelt támogatási igénnyel újra benyújtani.

A 6 visszavonandó projektre megítélt támogatási összeg, azaz a 2.330.000.000,- Ft, a Felhívás keretében
rendelkezésre álló keretösszeget növeli. Növeli továbbá a keretösszeget a Közgyűlés 2017. szeptember
28-án tartott ülésén visszavont, „A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése” című
projektre megítélt 900.000.000,- Ft is.
A visszavont és a visszavonni kívánt projektek TOP-6.5.1-16 Felhívás keretében elnyerni kívánt
projektköltségei:
Sorsz.

Projektnév

Projektköltség /bruttó/

I.

„A Debreceni Dózsa György Általános
Iskola
épületének
energetikai
korszerűsítése”

255.600.000.- Ft

II.

„A Debreceni Bocskai István Általános
Iskola
épületének
energetikai
korszerűsítése”

480.800.000.- Ft

III.

„A Hajó Utcai Óvoda
energetikai korszerűsítése”

163.050.000.- Ft

IV.

„A Csapókerti Közösségi Ház épületének
energetikai korszerűsítése”

V.

„A Debreceni, Jerikó u. 17. szám alatti
intézmények épületegyüttesének
energetikai korszerűsítése”

VI.

„A Görgey Utcai Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése”

VII.

„A Régi Városháza épületének
energetikai korszerűsítése”

1.095.410.000.- Ft

Összesen:

3.730.910 000.- Ft

épületének

163.000.000.- Ft

1.411.000.000.- Ft

162.050.000.- Ft

Műszaki tartalom
Hőszigetelés,
projektarányos
akadálymentesítés,
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés,
megújuló energiaforrások
beépítése
Hőszigetelés,
projektarányos
akadálymentesítés,
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés
Hőszigetelés,
projektarányos
akadálymentesítés,
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés,
megújuló energiaforrások
beépítése
Hőszigetelés,
projektarányos
akadálymentesítés,
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés,
megújuló energiaforrások
beépítése
Hőszigetelés,
projektarányos
akadálymentesítés,
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés,
megújuló energiaforrások
beépítése
Hőszigetelés,
projektarányos
akadálymentesítés,
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés
Nyílászáró csere,
projektarányos
akadálymentesítés,
fűtéskorszerűsítés

2. Új támogatási kérelmek benyújtása

A felhívás célja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a
klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás
csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a
város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.
A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a
2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami
teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban
részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra
elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez.
Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként
jelennek meg:

-

-

a többségi önkormányzati és/vagy többségi 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 támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos Pályázati felhívás Területspecifikus
mellékletében foglaltak szerint 2017. november 30. napja.
A támogatás mértéke, összege:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Jelen felhívás keretében rendelkezésre álló összeg
1.500.000.000,- Ft
A visszavont pályázatokból visszahulló forrás összege
+ 3.230.000.000,-Ft
Összesen:
4.730.000.000,-Ft
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

1. Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése által;
2. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy
a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése ;
3. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése ;
4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából ;
5. Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése;

6. Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése ;
7. 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 ;
8. Megyei jogú városi önkormányzatok energiahatékonyságának növelése érdekében
Okos Hálózat (SMART GRID) és Okos Mérés (SMART METERING) rendszer
létrehozása, amennyiben ez szerepel a megyei jogú város Modern Városok
Programjában.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az akadálymentesítésre
vonatkozó feltételek alapján;
b) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az azbesztmentesítésre
vonatkozó feltételek alapján;
c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.4 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó
feltételek alapján;
d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.4 fejezetében, a képzés biztosítására
vonatkozó feltételek alapján;
e) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen
felhívás 3.4 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek 1. pontjával együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:

a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
c) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése,
e) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése
f) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése.
Nem támogatható tevékenységek:

a) Épület kizárólag bizonyos határoló szerkezeti elmeinek felújítása,
b) Oktatási intézményeknél a szorosan vett oktatási tevékenységén túlmutató, gazdasági
jellegű tevékenységhez hasznosított épületének illetve épületrészének energetikai
felújítása,
c) Új épület építése,
d) Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek
létesítése,
e) Biztonságtechnikai elemek beszerzése és telepítése,
f) Split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása,
g) Gépjárművek, mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése,

h) SEAP felülvizsgálata és átdolgozása, amennyiben a 2007-2013 vagy a 2014-2020
tervezési időszakban és/vagy SECAP kidolgozása amennyiben a 2014-2020-as
tervezési időszakban erre a célra az önkormányzat támogatást kapott bármely más
operatív program keretében,
i) Olyan tevékenység, amely szerepel a támogatható tevékenységek között, de a projekt
által érintett épületet vagy berendezést figyelembe véve, a 2007-2013 időszakban,
ROP vagy KEOP forrásból, vagy a 2014-2020 időszakban TOP forrásból már
támogatásban részesült,
j) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre csatlakozás megteremtése esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel
rendelkező távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás,
k) Állékonysági problémával rendelkező épület energetikai korszerűsítése,
l) Okos Hálózat (SMART GRID) és Okos Mérés (SMART METERING) rendszer, vagy
a rendszer bármely elemének megvalósítása, amennyiben az bármilyen más forrásból
(költségvetési-, uniós támogatás, stb.) már támogatásban részesült.
Megvalósítani kívánt projektek:

A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi táblázatban szereplő intézmények fejlesztésére vonatkozóan kívánunk
támogatási kérelmeket benyújtani:
Sorsz.

Projektnév

Projektköltség
/bruttó/

I.

„A Sinay Miklós Utcai Óvoda
épületének
energetikai
korszerűsítése”

156.522.104.- Ft

II.

„A
Mosolykert
Óvoda
Kismacsi
Telephelye
épületének
energetikai
korszerűsítése”

64.300.173.- Ft

III.

„A DMJV EBI Görgey Utcai
Tagintézmény
épületének
energetikai korszerűsítése”

273.415.584.- Ft

IV.

„A Karácsony György Utcai
Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése”

170.312.139.- Ft

Összesen:

664.550 000,- Ft

Műszaki tartalom
Hőszigetelés, projektarányos
akadálymentesítés, nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, megújuló
energiaforrások beépítése
Hőszigetelés, projektarányos
akadálymentesítés, nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, megújuló
energiaforrások beépítése
Hőszigetelés, projektarányos
akadálymentesítés, nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, megújuló
energiaforrások beépítése
Hőszigetelés, projektarányos
akadálymentesítés, nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, megújuló
energiaforrások beépítése

A projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektek megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll rendelkezésre.
3. Folyamatban lévő projektekre vonatkozóan többletforrás igénylése
Az újonnan beadandó projektek mellett a rendelkezésre álló keretösszeg terhére nyolc, tavaly már
beadott és folyamatban lévő projekt esetében kezdeményezzük a forrásemelést. A forrásemelést az
indokolja, hogy az építőipar fellendülésének következményeképp az építőipari anyagárak 30%-al
megemelkedtek a pályázat benyújtása óta, így értelemszerűen a vállalkozók is magasabb árakkal

dolgoznak, amit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások során kapott árajánlatok is alátámasztanak.
Amennyiben az Önkormányzat a projektekben meghatározott műszaki tartalmat a tervezettek szerint
akarja megvalósítani, úgy szükség van az igényelt támogatási összegek megemelésére.
Az érintett a projektek az alábbiak:
Sorsz.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Projektnév
„A
Zenede
épületének
energetikai
korszerűsítése”
„A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai
korszerűsítése”
„A Lilla Téri Általános Iskola épületének
energetikai korszerűsítése”
„A Szivárvány Óvoda épületének energetikai
korszerűsítése”
„A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai
épületének energetikai korszerűsítése”
„A Honvéd Utcai Bölcsőde épületének
energetikai korszerűsítése”
„A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai
korszerűsítése”
„A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai
korszerűsítése”
Összes igényelt többletforrás:

Elnyert
támogatási
összeg

Igényelt
többletforrás

360.000.000.- Ft

38.000.000.- Ft.

125.000.000.- Ft

28.700.000.- Ft.

210.000.000.- Ft

42.250.000.- Ft.

126.000.000.- Ft

32.700.000.- Ft.

180.000.000.- Ft

70.000.000.- Ft.

200.000.000.- Ft

31.550.000.- Ft.

125.000.000.- Ft

35.700.000.- Ft.

135.000.000.- Ft

55.640.000.- Ft.
334.540.000.- Ft

A Felhívás keretében rendelkezésre álló 2.400.000.000,- Ft keretösszeg felhasználása a fent
ismertetettek alapján az alábbiak szerint alakul:
Újonnan beadandó pályázatokra elnyerni kívánt támogatás:
A tavaly beadott pályázatokra igényelt többletforrás:
A visszavont és újra indított pályázatok összege:
Összesen:

664.550.000.- Ft
334.540.000.- Ft
3.730.910.000.- Ft
4.730.000.000.- Ft

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

I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 170/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 170/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése” című projekt támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester
II.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 172/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 172/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése” című projekt támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 174/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 174/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” című projekt
támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester
IV.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 177/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 177/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése” című
projekt támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 179/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 179/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Debreceni, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének
energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester
VI.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 185/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 185/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” című
projekt támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „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 hrsz.;
A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
A projekt összes költsége: 1.095.410.000,- Ft, azaz egymilliárd-kilencvenötmilliónégyszáztízezer forint;
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.095.410.000,- Ft,
azaz egymilliárd-kilencvenötmillió-négyszáztízezer forint;
Az igényelt támogatás összege: 1.095.410.000,- Ft, azaz egymilliárd-kilencvenötmilliónégyszáztízezer 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „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 hrsz.;
A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
A projekt összes költsége: 255.600.000,- Ft, azaz kettőszázötvenötmillió-hatszázezer
forint;
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 255.600.000,- Ft, azaz
kettőszázötvenötmillió-hatszázezer forint;
Az igényelt támogatás összege: 255.600.000,- Ft, azaz kettőszázötvenötmillióhatszázezer 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „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 hrsz.;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes költsége: 480.800.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanmilliónyolcszázezer forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 480.800.000,- Ft, azaz
négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázezer forint;

-

Az igényelt támogatás összege: 480.800.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanmilliónyolcszázezer 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „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, Görbe utca 5.;
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7689/26 hrsz.;
 A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
 A projekt összes költsége: 163.050.000,- Ft, azaz egyszázhatvanhárommillió-ötvenezer
forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 163.050.000,- Ft, azaz
egyszázhatvanhárommillió-ötvenezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 163.050.000,- Ft, azaz egyszázhatvanhárommillióötvenezer 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem

- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „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 hrsz.;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes költsége: 163.000.000,- Ft, azaz egyszázhatvanhárommillió forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 163.000.000,- Ft, azaz
egyszázhatvanhárommillió forint;
- Az igényelt támogatás összege: 163.000.000,- Ft, azaz egyszázhatvanhárommillió
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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
- A projekt címe: „A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének
energetikai korszerűsítése”
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Jerikó u. 17.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21443 hrsz.;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes költsége: 1.411.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizenegymillió
forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.411.000.000,- Ft,
azaz egymilliárd-négyszáztizenegymillió forint;
- Az igényelt támogatás összege: 1.411.000.000,- Ft, azaz egymilliárdnégyszáztizenegymillió 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és 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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek

energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
 A projekt címe: „A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Görgey utca 5-7.;
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21461 hrsz.;
 A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
 A projekt összes költsége: 162.050.000,- Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-ötvenezer
forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 162.050.000,- Ft, azaz
egyszázhatvankettőmillió-ötvenezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 162.050.000,- Ft, azaz egyszázhatvankettőmillióötvenezer 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester
XIV.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4027 Debrecen, Sinay Miklós utca
2.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 20178;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 156.522.104,- Ft, azaz egyszázötvenhatmillióötszázhuszonkétezer-száznégy forint;

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 156.522.104,- Ft, azaz
egyszázötvenhatmillió-ötszázhuszonkétezer-száznégy forint;
- Az igényelt támogatás összege: 156.522.104,- Ft, azaz egyszázötvenhatmillióötszázhuszonkétezer-száznégy 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

XV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai
korszerűsítése”
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4002 Debrecen, Napraforgó utca
1/F.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 65118;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 64.300.134,- Ft, azaz hatvannégymillióháromszázezer-százharmincnégy forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 64. 300.134,- Ft, azaz
hatvannégymillió-háromszázezer-százharmincnégy forint;
- Az igényelt támogatás összege: 64.300.134,- Ft, azaz hatvannégymillió-háromszázezerszázharmincnégy 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

XVI.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai
korszerűsítése”
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Görgey utca 3.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 12391;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 273.415.584,- Ft, azaz kettőszázhetvenhárommilliónégyszáztizenötezer-ötszáznyolcvannégy forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 273.415.584,- Ft, azaz
kettőszázhetvenhárommillió-négyszáztizenötezer-ötszáznyolcvannégy forint;
- Az igényelt támogatás összege: 273.415.584,- Ft, azaz kettőszázhetvenhárommilliónégyszáztizenötezer-ötszáznyolcvannégy 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

XVII.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai
korszerűsítése”
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4029 Debrecen, Karácsony György
utca 4.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6177/1;
- A felhívás száma: TOP-6.5.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 170.312.139,- Ft, azaz százhetvenmillióháromszáztizenkettőezer-százharminckilenc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 170.312.139,- Ft, azaz
százhetvenmillió-háromszáztizenkettőezer-százharminckilenc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 170.312.139,- Ft, azaz százhetvenmillióháromszáztizenkettőezer-százharminckilenc 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:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester
XVIII.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 171/2016. (VI. 23.), a 173/2016. (VI. 23.), a 180/2016.
(VI. 23.), a 181/2016. (VI. 23.), a 182/2016. (VI. 23.), a 183/2016. (VI. 23.), a 184/2016.
(VI. 23.) és a 186/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 171/2016. (VI.
23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
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 hrsz.
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 252.250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenkettőmilliókettőszázötvenezer forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 252.250.000,- Ft, azaz
kettőszázötvenkettőmillió- kettőszázötvenezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 252.250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenkettőmilliókettőszázötvenezer forint.”
2./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 173/2016. (VI.
23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„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 hrsz.
 A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
 A projekt összes költsége: 398.000.000,- Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 398.000.000,- Ft, azaz
háromszázkilencvennyolcmillió forint;
 Az igényelt támogatás összege: 398.000.000,- Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió
forint.”
3./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 180/2016.
(VI. 23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„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, Monostorpályi út
39.
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 11775 hrsz.
 A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
 A projekt összes költsége: 158.700.000,- Ft, azaz egyszázötvennyolcmillió-hétszázezer
forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 158.700.000,- Ft, azaz
egyszázötvennyolcmillió-hétszázezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 158.700.000,- Ft, azaz egyszázötvennyolcmillióhétszázezer forint.”
4./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 181/2016.
(VI. 23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
 A projekt címe: „A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai
korszerűsítése”
 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44.
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8595 hrsz.
 A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
 A projekt összes költsége: 250.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 250.000.000,- Ft, azaz
kettőszázötvenmillió forint;
 Az igényelt támogatás összege: 250.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint.”
5./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 182/2016.
(VI. 23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:






A projekt címe: „A Honvéd Utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4026 Debrecen Honvéd u. 16.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7689/25 hrsz.
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 231.550.000,- Ft, azaz kettőszázharmincegymillióötszázötvenezer forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 231.550.000,- Ft, azaz
kettőszázharmincegymillió-ötszázötvenezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 231.550.000,- Ft, azaz kettőszázharmincegymillióötszázötvenezer forint.”
6./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 183/2016.
(VI. 23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:






A projekt címe: „A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Jerikó utca 21.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21445 hrsz.
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 153.700.000,- Ft, azaz egyszázötvenhárommillió-hétszázezer
forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 153.700.000,- Ft, azaz
egyszázötvenhárommillió-hétszázezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 153.700.000,- Ft, azaz egyszázötvenhárommillióhétszázezer forint.”
7./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 184/2016.
(VI. 23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:






A projekt címe: „A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Közép utca 2.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 15090 hrsz.
A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
A projekt összes költsége: 160.700.000,- Ft, azaz egyszázhatvanmillió-hétszázezer
forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 160.700.000,- Ft, azaz
egyszázhatvanmillió-hétszázezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 160.700.000,- Ft, azaz egyszázhatvanmillió-hétszázezer
forint”
8./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 186/2016.
(VI. 23.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
 A projekt címe: „A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4025 Debrecen, Boldogfalva utca
3/A.
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9386/3 hrsz.
 A felhívás száma: TOP-6.5.1-15
 A projekt összes költsége: 190.640.000,- Ft, azaz egyszázkilencvenmillióhatszáznegyvenezer forint;
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 190.640.000,- Ft, azaz
egyszázkilencvenmillió-hatszáznegyvenezer forint;
 Az igényelt támogatás összege: 190.640.000,- Ft, azaz egyszázkilencvenmillióhatszáznegyvenezer forint.”
9./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét az 1./ - 8./ pontokban foglaltak szerint a támogatási kérelmek módosításához
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert az ehhez
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a támogatási kérelem módosításáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. november 16.

Dr. Papp László
polgármester

