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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Az Integrált Területi Program 6.1 Gazdaságfejlesztés intézkedésen belül, a város kiemelt
kedvezményezetti csoportként nevesítette az egyházakat, és az intézkedés keretében a helyi egyházak
kulturális, turisztikai látogatószámot növelő fejlesztései számára 100 millió Ft-os keretet különített el.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván
benyújtani.
A felhívás célja:
A felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai
fejlesztések támogatása, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált
fejlesztések valósíthatók meg. A felhívás keretében helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésre nyílik lehetőség a
térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése
érdekében.
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos felhívás Területspecifikus mellékletében
foglaltak szerint 2017. október 19. 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 100.000.000,- Ft
Jelen projektek megvalósításra elnyerni kívánt támogatás összege: 100.000.000,- Ft
A Felhívás keretében önállóan támogatható, jelen pályázatban releváns tevékenységek:

A)
A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható
turisztikai attrakcióvá fejleszteni és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményelemekkel bővíteni.
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó
építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása,
fejlesztése;
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát
funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kialakítása;
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása;
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák
kialakítása;
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása,
fejlesztése.

B) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és
szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében.
Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek
elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak
a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési
integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:

-

Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás;
Parkolók építése;
Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása;
Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek
fejlesztése, interpretációja);
Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve az attrakció jobb megismertetése
érdekében;
Turisták által preferált helyeken (attrakciók közelében, illetve településközponti
helyeken) nyilvános mosdók kialakítása;
Pihenőhelyek létesítése;
Ivókutak elhelyezése;
Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása;
Internet hozzáférési pontok biztosítása;
Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Marketing tevékenység;
Akadálymentesítés;
Szórt azbeszt mentesítése;
Energiahatékonysági intézkedések;
Nyilvánosság biztosítása;
Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a
beruházás környezetében - amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése,
létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés;
b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika
kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése;
c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark
kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként;
d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák,
pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és
támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében
szükséges
közlekedési
kapcsolatok
átszervezéséhez,
közlekedésszervezési
átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések);
e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító
beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása;

f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása,
illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása;
g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása (pl.: a
desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség,
kávézó, étterem, büfé helyiség, stb.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben
támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan
valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók
fogyasztását szolgálják ki;
h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor
beszerzése;
i) Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés;
j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző kialakítása);
k) Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott
géphez az eszköz-adapterek opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel
együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához
szükséges adapterek beszerzése;
l) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai
attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:
- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,
- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri
eszközök, stb.);
- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása;
- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett,
zuhanyzó, fürdető helyiség);
- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása;
m) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó
sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.
Megvalósítani kívánt projektek:

A benyújtani kívánt projektek keretében helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező
kulturális örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése valósul meg.
A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi támogatási kérelmeket kívánunk benyújtani:
Sorsz.

Projektnév

I.

„Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai
látogatóközpont létrehozása

II.

Turisztikai attrakciófejlesztés
Hitközség székházában
Összesen:

a

Projekt elszámolható
költség /bruttó/
Debreceni

Zsidó

70.000.000,- Ft
30.000.000,- Ft
100.000.000,- Ft

Az Önkormányzat az I. sz. projektben a Debreceni Görögkatolikus Parókiával, a II. sz.
projektben a Debreceni Zsidó Hitközséggel, mint konzorciumi partnerekkel együtt vesz
részt. Ennek keretében konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötnie először a
támogatási kérelem benyújtására, majd sikeres pályázat esetén a támogatásban részesített
projekt megvalósítására, mely megállapodások mintái az előterjesztés 1. és 2. mellékletét
képezik.

Az I. projekt keretében a helyi görögkatolikus kulturális örökség turisztikai hasznosítása
érdekében az Attila téri templom közvetlen környezetében, a parókia tulajdonában lévő
ingatlanon történő turisztikai látogatóközpont építése valósul meg. A látogatóközpont
létrehozásának célja a helyi görögkatolikusok hagyományainak, történelmének és jelenének
bemutatása a nagyközönség számára.
A II. projekt keretében a Debreceni Zsidónegyedben, a hitközség tulajdonában álló, a BajcsyZsilinszky u. 26. szám alatti székház épületében olyan attrakciófejlesztés valósul meg, amely
interaktív elemekkel, látogatóbarát módon érthetőbbé, kommunikatívabbá teszi a Zsidónegyed
turisztikai értékeinek bemutatását.
A konzorciumi partnerek támogatottsága tagi költségvetés alapján történik, mely a pályázat
benyújtásához készült el. Amennyiben a megvalósítás során a beruházás tényleges költségei
meghaladják a projekt elszámolható költségét, abban az esetben a különbözetet önerőként a
konzorciumi partnerek biztosítják.
A fejlesztéssel érintett ingatlanok/ingatlanrészek tulajdonjoga és az üzemeltetési jog a konzorciumi
partnerekhez kerül, továbbá a megvalósítást követően a fenntartással és üzemeltetéssel járó valamennyi
költséget és a felmerülő közterheket is az konzorciumi partnerek viselik.
A konzorciumi partnerek erre vonatkozó nyilatkozatai az előterjesztés 3. számú mellékletét
képezik.
A projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektek megvalósítására a Támogatási
Szerződés aláírását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

II.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmet kíván
benyújtani.
A felhívás célja:
A felhívás célja a TOP 6.7 intézkedésével (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, azt
kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni
szintű társadalmi integrációja. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok
kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási,
egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Fontos, hogy a szociális
városrehabilitációs projekteket kísérjék végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a
városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá
erősítik a helyi közösség kohézióját.
Megvalósítás helyszíne:
- szegregációval veszélyeztetett területek,
- szegregált területek.
Ezen feltételek alapján a Kormány által elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiában nevesített
Nagysándortelep - Vulkántelep településrész fejlesztésére nyújtható be támogatási kérelem.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezető
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A konzorciumi partnerekre vonatkozóan elvárás, hogy
legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves oktatási, vagy
egészségügyi, vagy szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. Ezen feltételeknek a
Héra Egyesület felel meg.
Az Önkormányzat a településrészen szolgáltatásokat nyújtó Debreceni Művelődési Központtal és
a Héra Egyesülettel, mint konzorciumi partnerekkel kíván támogatási kérelmet benyújtani. A
projekt szakmai tartalmának kidolgozása is a konzorciumi partnerek bevonásával történik.
Ennek keretében konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötnie először a támogatási kérelem
benyújtására, majd sikeres pályázat esetén a támogatásban részesített projekt megvalósítására, mely
megállapodások mintái az előterjesztés 1. és 4. mellékletét képezik.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos 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 177.000.000,- Ft
Jelen projektek megvalósításra elnyerni kívánt támogatás összege: 177.000.000,- Ft
A konzorciumi partnerek támogatottsága tagi költségvetés alapján történik, mely a pályázat
benyújtásához készült el.
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése
céljából:
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;
e) mediációs és antidiszkriminációs programok.
B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos
felülvizsgálata;
c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
d) szociális munkások szupervíziója.
C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség
kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport
elhelyezkedésének segítése érdekében;
c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a
kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a
foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére:
a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező
önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.
E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének
segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő
megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők
odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).
G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg
illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

- Nyilvánosság biztosítása.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- A fenti programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés;
- A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok
nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.
Megvalósítani kívánt projekt:

A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi támogatási kérelmet kívánjuk benyújtani:
Projekt címe: Helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen Nagysándortelep –
Vulkántelep városrészen
Projekt elszámolható költsége (bruttó): 177.000.000,- Ft
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projekt megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.
III.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 119/2016 (V. 26.) közgyűlési határozatával
regisztrációs kérelem benyújtásáról döntött a TOP-7. prioritási tengelye keretében meghirdetett

„Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi
akciócsoportok megalakítására” felhívásra, továbbá együttműködési megállapodás megkötéséről a
Helyi Akció Csoport (továbbiakban: HACS) létrehozását illetően és a HACS tagjai közötti
együttműködésről. 2016. július 3-án a Nemzetgazdasági Minisztérium a HACS regisztrációs kérelmét
elfogadta.
2016. július 4-én a HACS együttműködését konzorciumi együttműködési megállapodás keretében
erősítette meg, melyben a konzorcium vezetőjének a Civilek a Fiatalokért Egyesület került kijelölésre
azzal, hogy az Egyesület látja el a HACS munkaszervezeti feladatait.
A HACS 2016. július 4-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva” tárgyú felhívásra „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” címmel.
2016 augusztusában elkészült a „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben” című Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia (HKFS) a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, mely a helyi igényekre és
szükségletekre alapozva fogalmazza meg az átfogó célokat és a beavatkozási műveleteket. A HACS az
együttműködés keretében vállalja, hogy a stratégia megvalósításával hozzájárul a közösségi szinten
irányított városi helyi fejlesztések céljainak eléréséhez, továbbá stratégiájuk megvalósítása érdekében
helyi pályázatos rendszert működtetnek.
2017. augusztus 1-jén érkezett meg a támogatói döntés, melynek értelmében mind a HKFS
megvalósítására, mind a HACS működésére tervezett költség és támogatás 50 %-os csökkentésére került
sor:

1. A munkaszervezet működésére 224.999.945,- Ft helyett 112.499.973,- Ft támogatás
került megítélésre.
2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására 1.275.000.000,- Ft helyett
637.500.000,- Ft támogatás került megítélésre.
A támogatási szerződés megkötésére a támogatói döntéstől számítva 30 nap áll rendelkezésére
a munkaszervezetnek (Civilek a Fiatalokért Egyesület), mely határidő a kedvezményezett
kérésére egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Ez alapján legkésőbb 2017. október 1ig szükséges aláírni a támogatási szerződést.
A támogatási szerződés mellékletét képezi a támogatásban részesített projekt megvalósítására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás, amelyet a HACS tagjainak - így
Önkormányzatunknak is – el kell fogadnia. A konzorciumi együttműködési megállapodás a
IV. Határozati javaslat mellékletét képezi.

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 13. § (1) bekezdés 1. és 13.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017 (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be Debreceni Görögkatolikus Parókiával
konzorciumban a „TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Debreceni Görögkatolikus Parókiával a támogatási kérelem benyújtására, továbbá nyertes
pályázat esetén a támogatásban részesített projekt megvalósítására.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét 2./ pontban meghatározott konzorciumi együttműködési megállapodások
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint.
Felelős: - konzorciumi együttműködési
megállapodások elkészítéséért:
- az aláírásért:

az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai látogatóközpont
létrehozása;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4029 Debrecen,
Attila tér 5., hrsz.: 6383;
- a felhívás száma: TOP-6.1.4-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 90.000.000,- Ft, azaz kilencvenmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 70.000.000,- Ft, azaz
hetvenmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió forint,
azzal, hogy a projekt összes bruttó költsége és az elszámolható költség közötti 20.000.000,- Ft
összegű különbözet fedezetét konzorciumi partnerként a Debreceni Görögkatolikus Parókia
biztosítja.

5./ 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:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

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

II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és a 13.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017 (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be Debreceni Zsidó Hitközséggel konzorciumban
a „TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Debreceni Zsidó Hitközséggel a támogatási kérelem benyújtására, továbbá nyertes pályázat
esetén a támogatásban részesített projekt megvalósítására.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét 2./ pontban meghatározott konzorciumi együttműködési megállapodások
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint.
Felelős: - konzorciumi együttműködési
megállapodások elkészítéséért:
- az aláírásért:

az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: Turisztikai attrakciófejlesztés a Debreceni Zsidó Hitközség Székházában
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4025 Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky u. 26., hrsz.: 8692;
- a felhívás száma: TOP-6.1.4-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 30.000.000,- Ft, azaz
harmincmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint.

5./ 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:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

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

III.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017 (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Debreceni Művelődési Központtal és a Héra
Egyesülettel konzorciumban a TOP-6.9.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Debreceni Művelődési Központtal és a Héra Egyesülettel a támogatási kérelem benyújtására,
továbbá nyertes pályázat esetén a támogatásban részesített projekt megvalósítására.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét 2./ pontban meghatározott konzorciumi együttműködési megállapodások
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint.
Felelős: - konzorciumi együttműködési
megállapodások elkészítéséért:
- az aláírásért:

az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: Helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen
Nagysándortelep – Vulkántelep városrészen
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Pósa u. 1.
- a felhívás száma: TOP-6.9.1-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 177.000.000,- Ft, azaz egyszázhetvenhétmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 177.000.000,- Ft, azaz
egyszázhetvenhétmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 177.000.000,- Ft, azaz egyszázhetvenhétmillió forint.
5./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Humán Főosztály, továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, a konzorciumi együttműködési
megállapodások, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

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

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 119/2016 (V. 26.) számú határozatra
1./ konzorciumi együttműködési megállapodást köt a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva” tárgyú felhívásra benyújtott „Cívis Lokális Lehetőségek
Debrecenben (CLLD)” című támogatásban részesített projekt megvalósítására a melléklet
szerint.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására, továbbá amennyiben a projekt megvalósítása során felmerül, úgy a
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:

a Polgármester

3./ Felkéri Komolay Szabolcs alpolgármester, hogy az 1./ pontban meghatározott projektben
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: folyamatos
Felelős:

Komolay Szabolcs alpolgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. szeptember 21.
Dr. Papp László

polgármester

