Tárgy: Az „Új bölcsőde létesítése a Postakert
városrészben” és a „Tócóvölgyi Extrémsport Park
kialakítása” tárgyú projektekkel kapcsolatos döntések
meghozatala

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-os „Új bölcsőde létesítése a Postakert
városrészen” projekt, valamint az extrémsport park kialakítása tárgyában „A Tócóvölgy
gazdaságélénkítő környezeti megújítása” projekt keretében közbeszerzési eljárásokat folytatott
le a kivitelező kiválasztására.
Az új bölcsődére vonatkozó projekt esetében a beérkezett kivitelezői ár alapján többletforrás
igénye merült fel, mely forrásemelés nem fedezné a teljes projektköltséget, illetve jelentős
önerő bevonása válna szükségessé, ezért javasoljuk a pályázat TOP forrásból történő
visszavonását, és a nemrég megjelent RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című
pályázati felhívás keretében történő elindítását.
Az extrémsport park esetében a beérkezett ajánlatok alapján a 2021. évben nem biztosított a
projekt megvalósításához szükséges forrás, ezért a Közgyűlésnek a 2022. évi költségvetés
terhére szükséges előzetes kötelezettségvállalásról döntenie a projekt megvalósítása érdekében.
Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárások lezárásaként a nyertes kivitelezővel a szerződések minél
előbb megköthetők legyenek, a fedezet biztosításáról mindkét projekt esetén gondoskodni
szükséges, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
„Az „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészben” és a „Tócóvölgyi Extrémsport Park
kialakítása” tárgyú projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2021. november 24.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Az „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” című támogatási kérelem
visszavonása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.2.1-16
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra a 223/2017. (X. 19.) határozat alapján támogatási kérelmet nyújtott be az „Új
bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” projekt megnevezéssel. A támogatási kérelmet
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
támogatásra érdemesnek ítélte 661.980.000,- Ft támogatási összeggel.
Az Önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki az új bölcsődére vonatkozó projekt tekintetében
a kivitelező kiválasztására, melynek keretében a legkedvezőbb ajánlat bruttó 1.158.739.745,
- Ft volt, tekintettel a pályázat benyújtása és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás lebonyolítása között eltelt időre, valamint az építőipari anyagárak és munkadíjak 2017
óta eltelt emelkedésére. A pandémiás helyzetben az építőiparban a kereslet jelentősen
magasabb, mint a rendelkezésre álló munkaerő és építőanyag kínálat, ami tovább növeli az
árakat.
A támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló forrás mellett csak nagymértékű (legalább
bruttó 277.163.486,- Ft összegű) önerő bevonásával valósulhatna meg a projekt. Tekintettel
arra, hogy a TOP 6 forráskeretben nem lehetséges olyan mértékű forrásemelés lehívása, mely
lehetővé tenné a projekt támogatásból történő megvalósítását, javasoljuk a támogatási
kérelem visszavonását és másik pályázati konstrukcióban történő megvalósítását, ahol a
fajlagos korlátok a mai építőipari piaci viszonyokhoz lettek megállapítva.
A visszavonandó projektre megítélt támogatási összeg a felhívás keretében rendelkezésre álló
keretösszeget növeli, így lehetőség van a visszavonást követően másik, TOP 6 felhívásban
szereplő projektre forrásemelésként lehívni.
A támogatási kérelem visszavonására vonatkozó döntési javaslatot jelen előterjesztés I.
határozati javaslata tartalmazza.
II.
Új támogatási kérelem benyújtása
Javaslom, hogy az Önkormányzat – az I. pontban meghatározott támogatási kérelem
visszavonására tekintettel – nyújtson be pályázatot a Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve keretében megjelent, RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés
fejlesztése” című felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) „Új bölcsőde létesítése a Postakert
városrészen” projekt megnevezéssel.
A támogatás forrása – 49.536.483.962,- Ft keretösszeggel – a Nemzeti Helyreállítási Alapból
biztosított, mely formáját tekintve vissza nem térítendő támogatás.

A támogatást a legalább 3000 fő lakónépességű települések helyi önkormányzatai és
társulásai, országos-és helyi nemzetiségi önkormányzatai és társulásai, valamint egyházi jogi
személyek igényelhetik.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás
támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével, vagyis önrészt nem
szükséges biztosítani. Az igényelhető támogatás összege minimum bruttó 50.000.000 Ft,
maximum bruttó 1.440.000.000 Ft.
A támogatási kérelmet legkésőbb 2022. január 5. napjáig kell benyújtani.
A projekt végrehajtására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően maximum 39
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig be kell fejezni.
A támogatható tevékenységek köre: új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei
férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő
bölcsőde bővítésével.
A támogatás célja:
Általános elvárás a bölcsődei rendszer strukturális átalakítása új férőhelyek létrehozásával, a
meglévő férőhelyek korszerűsítésével és olyan eszközbeszerzések támogatásával, amelyek a
mindennapi ellátás során a minőségi nevelő, gondozó munkát segítik. Olyan projektek
kerülhetnek támogatásra, melyek középpontjában új bölcsődei férőhelyek létrehozása áll. A
megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsék
a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges
környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen a
minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés.
A Felhívás keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek – beruházáshoz kapcsolódó építési
tevékenységek:
Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) fejlesztése, beleértve:
a) Új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan
építésével, energiahatékony épületek építése:
- Új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítése.
b) Meglévő közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása:
- Meglévő férőhelyek bővítése: bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy
csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való
férőhelybővítés.: Meglévő épület/helyiség bővítése, új építés, játszókert kialakítása
(pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése, ivókút építése,
párakapu kialakítása, aktivitásra ösztönző elemek infrastrukturális hátterének
kialakítása).
- Bezárt telephely újra nyitása.
- Meglévő telephely/szolgáltatás fejlesztése férőhelybővítéssel együtt.
c) Bölcsődei neveléshez, gondozáshoz jogszabályban előírt helyiségek kialakítása: pl.
csoportszoba, átadó, fürdőszoba, stb.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Előkészítési tevékenységek:
- Háttértanulmányok,
szakvélemények,
műszaki
tervek,
mintatervek,
hatásvizsgálatok, vizsgálatok, szükséglet és igényfelmérések, helyzet-feltárások
elkészítése.
- Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek.
b) Akadálymentesítés: Új építés esetében kötelező tevékenység. Már működő meglévő
telephelyen az akadálymentesítés kiépítése abban az esetben releváns, amennyiben az
korábban nem történt meg.
c) Infokommunikációs akadálymentesítés.
d) Szórt azbeszt mentesítése, amennyiben releváns.
e) Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok
érvényesítése.
f) Kötelező nyilvánosság biztosítása.
g) Projektmenedzsment.
h) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt parkoló-férőhely és akadálymentes
parkoló-férőhely fejlesztése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Ingatlanvásárlás.
b) Eszközbeszerzés, beleértve:
- a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: kerti játékok, bútorok, játéktároló),
eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi és a bölcsődei nevelést elősegítő
eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz
kapcsolódóan.
- az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök,
vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei neveléshez
gondozáshoz, és a nevelési munkához kapcsolódóan.
c) Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó
berendezési tárgyak, eszközök beszerzése.
d) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése (kizárólag az e-UT 03.04.13:2019
„Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak (a továbbiakban:
ÚME) megfelelő kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, továbbá az útügyi műszaki
előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók ÚME paraméterek szerinti korszerűsítése,
cseréje támogatható).
e) Megújuló energiaforrások kialakítása.
f) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.
g) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és
időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása).
h) Játszókert kialakítása, udvari játékok vásárlása, az ahhoz kapcsolódó kültéri környezet
kialakítása, meglévő objektumok felújítása (akár saját teljesítésben), gyermekpancsoló,
párakapu, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése.
i) Babakocsi tároló létesítése.
j) A férőhelyek betöltése érdekében végzett kommunikációs aktivitás.
Megvalósítani kívánt projekt:
A szakmai egyeztetéseket követően javaslom, hogy az Önkormányzat a támogatási kérelmet az ismertetett pályázat keretében - a Postakert városrészben megvalósítandó új bölcsőde

létesítése kapcsán nyújtsa be bruttó 1.440.000.000,- Ft összeggel.
A bölcsőde az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, debreceni 9449 helyrajzi számú,
4976 m2 nagyságú ingatlanon kerülne kialakítása, mely a valóságban a Debrecen, Zelemér utca
4. szám alatt található.
A pályázati fejlesztéssel a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
Postakert utcai Tagintézmény érintett. A fejlesztés során egy új, 96 férőhelyes bölcsőde építése
tervezett. A projekt célja, hogy a jelenleg hatályos bölcsődei szabványnak és a felhívásban
foglaltaknak megfelelően egy modern és egészséges helyszínt, és környezetet biztosító, a mai
kor elvárásainak megfelelő intézmény létrehozása.
A támogatási kérelem benyújtására irányuló döntési javaslatot jelen előterjesztés II. határozati
javaslata tartalmazza.
III.
Előzetes kötelezettségvállalás a „Tócóvölgyi Extrémsport Park kialakítása” című
projekt kapcsán
Az Önkormányzat Közgyűlése a 196/2017. (IX. 28.) határozatában támogatási kérelem
benyújtásáról döntött a „Zöld város kialakítása” című TOP 6.3.2-16 kódszámú felhívásra,
melynek keretében „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” projekt kerül
megvalósításra.
A projekt keretein belül önállóan támogatható tevékenységként valósul meg többek között:
- a zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója (fák gallyazása, cserjeirtás és
gyomtalanítás, aljnövényzet frissítése, fásítás és füvesítés);
- az aktív rekreációs zöldterületek fejlesztése (játszóterek felújítása, pingpongasztalok
létesítése);
- az Önkormányzat tulajdonában lévő 16477/27 hrsz-ú területen – valóságban a 4031
Debrecen, Derék u. 33. szám alatt, a Jégcsarnok mögötti területen – egy Skate Park
létrehozása, melynek a megvalósításával nem csak az akcióterületen, hanem az egész
városban élők számára bővülnek a sportolási lehetőségek, ami a város élhetőségét javítja, a
szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségeit bővíti.
Az Önkormányzat az utóbbi projektrész kapcsán „Tócóvölgyi Extrémsport park kialakítása”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek műszaki tartalma az alábbiakban
foglalható össze.
A fejleszteni kívánt terület egy jól lehatárolható, 7600 m2 nagyságú terület a Jégcsarnok épülete
mögött. A Jégcsarnok telkén belül, jelenleg kihasználatlan területen a gör-sportok (gördeszka,
görkorcsolya, roller), valamint a kerékpáros szakágak részére – mint a BMX freestyle, triál és
cross/pumpa sportok – kerülnek kialakításra az egyes pályarészek. A sportoláshoz magas
minőségű egybefüggő simított beton burkolatok készítése szükséges összesen 2685 m2-en, 15
cm vastagságú C35/45, W8 hidrotechnikai és F150 fagyállóságú, kissé képlékeny
kavicsbetonból megépítve, melyből 83 m2 ferdén és ívesen kialakított, kézi simítással készített
betonfelület. 37,97 m2-en gazdasági és szociális funkciókat ellátó konténerépítmény épül meg.
A fejlesztés során várhatóan 1380 db cserje és 20 db parkfa kerül elültetésre, valamint 1145 m2
fűfelület felújítása valósul meg. Parki berendezések között szerepel 2 db új pad telepítése, 5 db
hulladékgyűjtő, 12 db kandeláber, 8 db kerékpártámasz, 1 db elsősegélyhívó pont.

A közbeszerzési eljárás során négy darab ajánlat érkezett, melyből az ajánlatok értékelését
követően összességében legkedvezőbb ajánlati ár bruttó 620.633.763,-Ft. Az Önkormányzat
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezetből a támogatási összeg (121.172.500,Ft) a kivitelezés idei évi költségeit fedezi, a 2021. évre a költségvetésbe betervezett önerő
(126.326.578,- Ft) a jövő évi költségvetésben kerül biztosításra. A fentiek alapján a
„Tócóvölgyi Extrémsport park kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezéséhez (a 2021. évre
betervezett önerő összegével együttesen) bruttó 499.461.263,- Ft előzetes
kötelezettségvállalás szükséges 2022. évre vonatkozóan. A forrásemelés pontos mértéke a
projektfejlesztés zárását követően a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően
állapítható csak meg.
Az Önkormányzat a meglévő TOP-os források terhére forrásemelési kérelmet kíván benyújtani
a beruházás fedezetének biztosítása érdekében. A forrásemelés rendelkezésre állásáig
átmenetileg szükséges a Közgyűlésnek a 2022. évi költségvetés terhére bruttó 499.461.263,Ft összegű előzetes kötelezettségvállalásról döntenie, melyre irányuló döntési javaslatot jelen
előterjesztés III. határozati javaslata tartalmazza.
IV.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti”.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és
107. §-a alapján, figyelemmel a 223/2017. (X. 19.) határozatban foglaltakra
1./ visszavonja a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra a 223/2017. (X. 19.) határozat alapján
benyújtott, „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” című projekt támogatási kérelmét
és kezdeményezi a támogatási szerződés megszüntetését.
2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 661.980.000,- Ft összegű forrás
átcsoportosítását a TOP felhívások keretében megvalósuló projektek felhasználására.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét
a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez,
valamint
b) az átcsoportosításhoz
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

az a) pont vonatkozásában: azonnal
a b) pont vonatkozásában: a visszavonás jóváhagyását követően azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. november 24.
Dr. Papp László
polgármester

II.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve keretében megjelent RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése”
tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Zelemér utca 4.;
- a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9449;
- a felhívás száma: RRF-1.1.2-2021;
- a projekt összes bruttó költsége: 1.440.000.000,- Ft, azaz egymilliárdnégyszáznegyvenmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.440.000.000,- Ft, azaz
egymilliárd-négyszáznegyvenmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 1.440.000.000,- Ft, azaz egymilliárdnégyszáznegyvenmillió forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán Főosztály
és 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, a
Humán Főosztály és a Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. november 24.
Dr. Papp László
polgármester

III.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és
107. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése alapján, figyelemmel
a 196/2017. (IX. 28.) határozatban foglaltakra
előzetesen kötelezettséget vállal a „Tócóvölgyi Extrémsport park kialakítása” tárgyú beruházás
kivitelezéséhez szükséges bruttó 499.461.263,- Ft összegű forrás fedezetének biztosítására
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére.
Határidő:
Felelős:

a 2022. évi költségvetés tervezési időszaka
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. november 24.
Dr. Papp László
polgármester

