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Tisztelt Közgyűlés!

Az Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakához kapcsolódó fejlesztési források
felhasználása érdekében elkészített Operatív Programok közül a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 6. prioritása tartalmazza a megyei jogú városok számára releváns
fejlesztési lehetőségeket. Az ezekhez a prioritásokhoz megfogalmazódó fejlesztési konstrukciók
adnak lehetőséget a TOP pénzügyi keretéből Debrecen Megyei Jogú Város számára allokált 43,32
milliárd forint uniós fejlesztési forrás projektszintű felhasználásához.
Az ehhez szükséges tervezési folyamat során az Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján elkészítette a Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált
Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyet a Közgyűlés 202/2014. (IX. 25.) határozatával fogadott el.
A Korm. rendelet alapján, DMJV Önkormányzata megalkotta a 2014-2020. tervezési időszakra
vonatkozó Integrált Területi Programot (a továbbiakban: ITP) melyet a Közgyűlés a 121/2015. (VI.
25.) határozatával fogadott el.
Az ITP elkészítését megelőzően, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 57. § (1) szerint, meg kellett fogalmazni az ún. Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszer elemeit. Ezt a Közgyűlés a 29/2015. (II. 26.) határozatával fogadta el.
Az ITP, figyelemmel a Rendeletben foglaltakra, a TOP megyei jogú városokra vonatkozó 6. prioritása
keretében támogatható fejlesztésekre fókuszál.
Ennek során kiemelten kezeli a Debrecen számára a TOP forrásokból allokált 43,32 milliárd forint
támogatási összeg intézkedések szerinti felosztását és a kötelezően előírt, vállalandó eredmény indikátorok
kérdéskörét.
A forráskeret felhasználás érdekében kerül sor a Nemzetgazdasági Minisztérium és Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata között a mellékletként csatolt Megállapodás aláírására, melyben az
együttműködés részletszabályait, valamint a felek jogait és kötelezettségeit rögzítik, külön kiemelve az
Önkormányzatnak, mint kedvezményezett területi szereplőnek a feladat megoldása érdekében
végrehajtandó szervezetfejlesztési kötelezettségét.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1. pontja alapján,
figyelemmel a 272/2014. (IX.25.) Korm. rendeletben foglaltakra
1./ megállapodást köt a Nemzetgazdasági Minisztériummal a 2014-2020 közötti időszak Terület-és
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási
feladatairól.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodásból eredő szervezetfejlesztési feladatok végrehajtása
érdekében a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. együttes
polgármesteri és jegyzői utasítás rendelkezéseit vizsgáltassa felül és a szervezet kialakítással
összefüggő intézkedések megtételéről közgyűlési előterjesztés és az utasítás módosítás előkészítése
útján gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember
Felelős:
a jegyző
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2015. július 8.

Dr. Papp László
polgármester

