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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra (a
továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván benyújtani 6 városrészre vonatkozóan.
A felhívás célja: A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.
Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett
emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi
civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló
cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a
szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez,
településrészekhez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások
felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi
változást hoznak a település, települési közösségek életében.
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos Pályázati felhívás Területspecifikus
mellékletében foglaltak szerint 2017. augusztus 31. 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 1.081.000.000 Ft.
Jelen projektek megvalósításra elnyerni kívánt támogatás összege: 1.081.000.000 Ft.
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:
A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt
további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési identitás egy vagy több – a TOP
célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy
természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság, stb.).
2. A projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és
a lakosság számára elérhetővé tétele elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek
együttműködésével.
3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész lakosságának közösségi együttműködését
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok

megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései
által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:
a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
b) programok, folyamatok,
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.
4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a
helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak a részvételi fórumok keretei
között való áttekintése és amennyiben releváns, megújítása, új dokumentum létrehozása:
a) helyi esélyegyenlőségi program,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény szerinti közművelődési rendelet,
c) egyéb, a településnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai
dokumentum.
5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
(infrastruktúra-fejlesztés nélkül).
6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:
a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési
folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a
település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók
számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;
b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában,
megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek
közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak, belföldi
és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Az akciók, közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok és együttműködések
megvalósításához szükséges eszközbeszerzés;
2. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés): a TOP keretében vagy egyéb forrásból
megvalósítani kívánt bármely infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó partnerségi együttműködés
módszerén alapuló:
a. információs kampány;
b. lakossági tervpályázat;
c. közösségi tervező műhelyek;
d. összefoglaló dokumentáció (terv, stratégia, program, koncepció) összeállítása a szakértői
tervezés és a partnerségi egyeztetés (közösségi tervezés) eredményeinek feldolgozásával; a
dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele.
3. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok
4. Közlekedésbiztonsági programok
A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló
kampány megvalósítása.

Megvalósítani kívánt projektek:
A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi táblázatban szereplő városrészek fejlesztésére (30 célterület) vonatkozóan
kívánunk támogatási kérelmeket benyújtani:
Sorsz.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Projektnév
Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa
városrészen
Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen
Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen
Helyi
közösségfejlesztés
Debrecen1
városrészen
Helyi
közösségfejlesztés
Debrecen2
városrészen
Helyi
közösségfejlesztés
Debrecen3
városrészen
Összesen:

Projektköltség /bruttó/
55 118 626,- Ft
16 054 962,- Ft
15 850 440,- Ft
171 798 316,- Ft
504 043 988,- Ft
318 133 668,- Ft
1 081 000 000,- Ft

Az egyes projektek az alábbi Integrált Településfejlesztési Stratégiában lehatárolt településrészeket
foglalják magukba:
I.
Alsójózsa, Felsőjózsa;
II.
Ondód;
III.
Bánk;
IV.
Kerekestelep, Lenctelep, Tégláskert, Majorság, Boldogfalvikert, Epreskert, József Attila
telep, Homokkert, Zsibogó, Műhelytelep, Pércsikert, Sóház, Biharikert, Kondoros;
V.
Csapókert, Kincseshegy, Falóger, Auguszta, Egyetemváros, Nagyerdőpark, Nyulas,
Nagyerdő, Veres Péter kert, Gerébytelep, Júlia telep, Hőforrás, Sámsonikert, Dobozi,
Burgundia, Nagyerdőalja, Szentlászlófalva, Péterfia, Sestakert, Libakert, Vénkert, Újkert,
Kandia, Wesselényi;
VI.
Miklós kapu, Tizenháromváros, Postakert, Vargakert, Ispotály, Úrrétje, Akadémiakert,
Tócóliget, Kertváros, Belváros, Tócóvölgy, Lóskút, Tócóskert, Köntöskert, Csigekert,
Hatvani kert, Mesterfalva, Széchenyikert;
A Projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektek megvalósítására a
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően maximum 54 hónap áll rendelkezésre.
Az Önkormányzat a projektekben a Debreceni Művelődési Központtal és a Méliusz Juhász
Péter Könyvtárral mint konzorciumi partnerekkel együtt vesz részt. Ennek keretében
konzorciumi együttműködési megállapodást köt először a támogatási kérelem benyújtására, majd
sikeres pályázat esetén a támogatásban részesített projekt megvalósítására, mely megállapodások
mintái az előterjesztés mellékleteit képezik.
A programok megvalósításába együttműködő partnerként az adott településrészen működő egyházi
és nonprofit szervezetek, egyéb intézmények kerülnek bevonásra.
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. pontja, valamint
107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017. (V. 25.) határozatra

1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be - a Debreceni Művelődési Központtal, valamint a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral konzorciumban - a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió
erősítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Támogatási kérelem
benyújtására, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatásban részesített projekt megvalósítására a
Debreceni Művelődési Központtal, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodások
aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős:
- a Konzorciumi megállapodások határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a Humán
Főosztály vezetője,
- az aláírásért:
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen”
- a felhívás száma: TOP-6.9.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 55 118 626,- Ft, azaz ötvenötmillió - egyszáztizennyolcezer
- hatszázhuszonhat forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 55 118 626,- Ft, azaz
ötvenötmillió - egyszáztizennyolcezer - hatszázhuszonhat forint;
- az igényelt támogatás összege: 55 118 626,- Ft, azaz ötvenötmillió - egyszáztizennyolcezer hatszázhuszonhat 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: 2017. augusztus 31.
Felelős: - a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Humán Főosztály vezetője
- az aláírásért:
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

II.
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, valamint a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral konzorciumban - a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió
erősítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Támogatási kérelem
benyújtására, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatásban részesített projekt megvalósítására a
Debreceni Művelődési Központtal, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodások
aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős:
- a Konzorciumi megállapodások határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a Humán
Főosztály vezetője,
- az aláírásért:
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen”
- a felhívás száma: TOP-6.9.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 16 054 962,- Ft, azaz tizenhatmillió – ötvennégyezer kilencszázhatvankét forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 16 054 962,- Ft, azaz
tizenhatmillió – ötvennégyezer - kilencszázhatvankét forint;
- az igényelt támogatás összege: 16 054 962,- Ft, azaz tizenhatmillió – ötvennégyezer kilencszázhatvankét 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: 2017. augusztus 31.
Felelős: - a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Humán Főosztály vezetője
- az aláírásért:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

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, valamint a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral konzorciumban - a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió
erősítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Támogatási kérelem
benyújtására, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatásban részesített projekt megvalósítására a
Debreceni Művelődési Központtal, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodások
aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős:
- a Konzorciumi megállapodások határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a Humán
Főosztály vezetője,
- az aláírásért:
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen”
- a felhívás száma: TOP-6.9.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 15 850 440,- Ft, azaz tizenötmillió – nyolcszázötvenezer négyszáznegyven forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 15 850 440,- Ft, azaz
tizenötmillió – nyolcszázötvenezer - négyszáznegyven forint;
- az igényelt támogatás összege: 15 850 440,- Ft, azaz tizenötmillió – nyolcszázötvenezer négyszáznegyven 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: 2017. augusztus 31.
Felelős: - a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Humán Főosztály vezetője
- az aláírásért:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

IV.
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, valamint a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral konzorciumban - a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió
erősítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Támogatási kérelem
benyújtására, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatásban részesített projekt megvalósítására a
Debreceni Művelődési Központtal, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodások
aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős:
- a Konzorciumi megállapodások határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a Humán
Főosztály vezetője,
- az aláírásért:
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen”
- a felhívás száma: TOP-6.9.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 171 798 316,- Ft, azaz Egyszázhetvenegymillió –
hétszázkilencvennyolcezer - háromszáztizenhat forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 171 798 316,- Ft, azaz
Egyszázhetvenegymillió – hétszázkilencvennyolcezer - háromszáztizenhat forint;
- az igényelt támogatás összege: 171 798 316,- Ft, azaz Egyszázhetvenegymillió –
hétszázkilencvennyolcezer - háromszáztizenhat 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: 2017. augusztus 31.
Felelős: - a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Humán Főosztály vezetője
- az aláírásért:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

V.
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, valamint a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral konzorciumban - a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió
erősítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Támogatási kérelem
benyújtására, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatásban részesített projekt megvalósítására a
Debreceni Művelődési Központtal, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodások
aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős:
- a Konzorciumi megállapodások határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a Humán
Főosztály vezetője,
- az aláírásért:
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen”
- a felhívás száma: TOP-6.9.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 504 043 988,- Ft, azaz ötszáznégymillió – negyvenháromezer
– kilencszáznyolcvannyolc forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 504 043 988,- Ft, azaz
ötszáznégymillió – negyvenháromezer – kilencszáznyolcvannyolc forint;
- az igényelt támogatás összege: 504 043 988,- Ft, azaz ötszáznégymillió – negyvenháromezer
– kilencszáznyolcvannyolc 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: 2017. augusztus 31.
Felelős: - a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Humán Főosztály vezetője
- az aláírásért:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

VI.
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, valamint a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral konzorciumban - a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió
erősítése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Támogatási kérelem
benyújtására, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatásban részesített projekt megvalósítására a
Debreceni Művelődési Központtal, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodások
aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős:
- a Konzorciumi megállapodások határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- a benyújtásban való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a Humán
Főosztály vezetője,
- az aláírásért:
a Polgármester

4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen”
- a felhívás száma: TOP-6.9.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 318 133 668,- Ft, azaz háromszáztizennyolcmillió –
egyszázharmincháromezer – hatszázhatvannyolc forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 318 133 668,- Ft, azaz
háromszáztizennyolcmillió – egyszázharmincháromezer – hatszázhatvannyolc forint;
- az igényelt támogatás összege: 318 133 668,- Ft, azaz háromszáztizennyolcmillió –
egyszázharmincháromezer – hatszázhatvannyolc 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: 2017. augusztus 31.
Felelős: - a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásában való közreműködésért:
a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Humán Főosztály vezetője
- az aláírásáért:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. július 6.

Dr. Papp László
polgármester

Előterjesztés 1. sz. melléklete

