Előterjesztés 1. melléklete

Tájékoztató táblázat
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2011. évben vállalt kötelezettségek
1.

18/2011. (I. 27.)

Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi
vizsgának a Tóth Árpád Gimnáziumban történő bevezetése céljából
2011. évi határozatok összesen:

Az órakeret növekedésének pénzügyi fedezetét kell az költségvetési szerv költségvetésébe betervezni a 2013/2014-es tanévtől
kezdődően folyamatosan. Konkrét összege még nem ismert. 10 M Ft betervezve 2014-től.
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A Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat 2017-2020. évi költségvetései terhére évi 500.000.000 Ft
költségvetési fedezet biztosítására beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás céljából. [2025-ig
0 meghosszabbította a 119/2018. (VI. 28.) határozat 4. pontja]
8/2020. (II.13) : 2020. évi költségetésbe 450.000.000 Ft kerül betervezésre
42/2021. (XI.25) Ö.r.: Legfeljebb 300 M Ft-a tervezendő kiadás
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2012. évben vállalt kötelezettségek
2012. évi határozatok összesen:

0
2013. évben vállalt kötelezettségek

2013. évi határozatok összesen:

0
2014. évben vállalt kötelezettségek

2014. évi határozatok összesen:

0
2015. évben vállalt kötelezettségek

2015. évi határozatok összesen:

0
2016. évben vállalt kötelezettségek

283/2016. (X.13.)

A vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához
szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

2016. évi határozatok összesen:

2017. évben vállalt kötelezettségek

29/2017. (II. 16.)

Hitel visszafizetés

Köttelezettséget vállal arra, hogy a 2019-2028. évek költségvetési rendeleteibe betervezi a 3 000 000 000 Ft összegű
319 500 felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel visszafizetésének és azzal összefüggő kamatok,valamint egyéb járulékos költségek
kiadási előirányzatát

308/2017. (XII. 14.)

Pályázat benyújtásának támogatásáról az Arany János Tehetséggondozó programba
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100

0

0

Farkas Zsolt tanuló részére ösztöndíj biztosítása sikeres pályázat esetén a 2018., 2019., 2020., 2021., 2022.,2023. évi
költségvetések terhére.

309/2017. (XII. 14.)

Pályázat benyújtásának támogatásáról az Arany János Tehetséggondozó programba

100

100

0

0

Nyakó Máté László tanuló részére ösztöndíj biztosítása sikeres pályázat esetén a 2018., 2019., 2020., 2021., 2022.,2023. évi
költségvetések terhére.
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2017. évi határozatok összesen:

2018. évben vállalt kötelezettségek

17/2018. (II. 22.)

Hitel visszafizetés

307 384

300 001

292 328

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019-2030. évek költségvetési rendeleteibe betervezi az önkormányzat 2018. évi
284 800 költségvetési rendeletében megállapított 2.500.000.000 Ft összegű felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel
visszafizetésének, és azzal összefüggő kamatoknak, valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát.

17/2018. (II. 22.)

CÍVISBUSZ Konzorcium-mal és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-vel kötött szerződés teljesítése

450 000

450 000
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29/2017. (II.16.) határozat 25./ pontja a következőképpen módosul: Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és
450 000 a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között létrejött személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási
szerződések teljesítéséből keletkezó veszteség kompenzálására évi bruttó 450.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatot tervez
be a költségvetési rendeletébe 2018. évtől kezdódóen a közszolgáltatási szerződések időbeli hatályának lejártáig.
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119/2018. (VI. 28.)

Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása DMJV közigazgatási területén működő nevelési és közoktatási
intézményekben

119/2018. (VI. 28.)

Debrecen Város közigazgatási területén található Észak-Nyugati Gazdasági övezetben ingatlanszerzés és terület előkészítés
2018. évi határozatok összesen:

2 471 715

Előzetesen köttelezettséget vállal, hogy a 2019-2028 évek költségvetési rendeleteibe az intézményfinanszírozási kiadások
között betervezi a gyermekétkeztetést. (teljes futamidőre: nettó 23 354 789 226 Ft)
Előzetesen köttelezettséget vállal, hogy a 2019-2023 évek költségvetési rendeleteibe betervezi a 44 000 000 000 Ft összegű
hitelt és az ahhoz kapcsolodó kamatokat és egyéb járulékos költségeket.

2019. évben vállalt kötelezettségek
6/2019. (I.24.)
18/2019. (II.21.)

Pályázat benyújtásáról az "Urban Innovative Actions Program" pályázati felhívására
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések
elfogadásáról

0

0

0

3 908

3 908

3 908

1/3

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019-2022. évek költségvetési rendeleteibe betervezi a bruttó 787.372 EUR összeg 20 %-át,
a támogatás elnyerése esetén.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020-2033. évek költségvetési rendeleteibe betervezi a Debrecen város közigazgatási
3 908 területén kihelyezett utcabútorokon, mint reklámfelületen megvalosuló kommunikációs feladatok kiadási előirányzatát évi nettó
40.000.000 Ft-tal, 2019 évben nettó 15.000.000 Ft-tal.
0

Sorszám

Határozat száma

Megnevezés

2022. év
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2024. év

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések
elfogadásáról

666 667

0
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126/2016. (VI.27.)

A Debreceni Strandfürdő fejlesztési projekt keretében megvalósuló önkormányzati tulajdonú létesítmények közbeszerzési
eljárás útján történő hasznosításáról.
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235/2019. (XI.28.)

Az Antal-Lusztig-gyűjtemény kölcsönzéséről.

22 224

0

0

236/2019. (XI.28.)

Az öntevékeny debreceni zenei élet fejlesztési koncepciójának elfogadásáról.
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18/2019. (II.21.)

2019. évi határozatok összesen:

Megjegyzés

2025. év
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1 006 799
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Előzetesen köttelezettséget vállal, hogy az önkormányzat 2020-2022. évi költségvetéseibe betervezi a Debrecen közigazgatási
0 területén útfenntartási és építési munkálatok elnevezésű közbeszerzési eljárás alapján megkötendő több éves szerződés
fedezetét, összesen nettó 2.000.000.000 Ft becsült értékben.
Előzetesen köttelezettséget vállal, hogy a Debreceni Strandfürdő fejlesztésének keretében létrejövő Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanok földhasználati jogát koncessziós szerződéssel rendezi 2020-2030 között
Kötelezettséget vállal az Antal-Lusztig gyűjtemény kölcsönzésének kiadási előirányzatának betervezése 2020-2022. évben
6 000

Helyi amatőr zenei előadók és együttesek támogatása céljábó létrejön a Zenei Támogatási Program elnevezésű pályázat
fedezetére 2020. évtől évente
EFOP-1.9.9-17-2017-00009 "Még jobb kezekben - bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Debrecenben" projekt 2020. évi
kiadása

9 908

2020. évben vállalt kötelezettségek

8/2020. (II.13.)
794/2020. (IV.30.) PM
83/2020. (VIII.27.)

20/2020. (VI.25.)

1927/2020. (XII.14.)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések
elfogadásáról

Debrecen 2030-ig szóló városfejlesztési stratégiájának elfogadásáról

529 920

519 340

1 500 000

1 500 000

Közszolgáltatási szerződés kötéséről a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel.
2020. évi határozatok összesen:

227/2021. (II.26.)
2021. évi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról
módosítva 74/2021. (IX.30.)

509 000

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2022-2031. évek költségvetési rendeleteibe betervezi az önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletében megállapított 2.500.000.000 Ft összegű felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel
visszafizetésének, és azzal összefüggő kamatoknak valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát.
- 794/2020. (IV.30.) PM határozattal módosításra került: Eredeti határozatban 2022-2031. év ÚJ: 2022-2030 év
- 83/2020. (VIII.27.) közgyűlési határozattal módosításra került: 2.500.000.000 Ft + 1.400.000.000 Ft összegre módosult,
minden más változatlan

498 300

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Debrecen 2030 fejlesztési program szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében az
Önkormányzat 2021-2023. évi költségvetése terhére saját forrásként évente 1.500.000.000 Ft-ot biztosít.

0

0

Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évben bruttó 12.000.000 Ft-ot biztosít a Nemzeti Művelődési Intézet részére a
0 közszolgáltatási szerződésben meghatározott célok megvalósítása érdekében, a 2022. évtől a közszolgáltatási szerződés
hatálya alatt évente forrást biztosít az Önkormányzat adott évi költségvetésében.
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7 335 000

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezi a kiadási előirányzatok közé:
- Latinovits Színház belső kialakítása br. 1.735.000.000 Ft
- TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése br. 255.000.000 Ft
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése br. 520.000.000 Ft
- Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése br. 1.300.000.000 Ft
- Csokonai Színház és színészház felújítása - Modern Városok Program br. 350.000.000 Ft
- TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása br. 500.000.000 Ft
- TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002. Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója br. 2.100.000.000 Ft
- GINOP-7.1.9 Gyógyhely komplex turisztikai ferjlesztését br. 100.000.000 Ft
- Déli Ipari Park II. ütem (Debrecen 2030) br. 200.000.000 Ft
- TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója" br. 170.000.000 Ft - VÁLTOZÁS: 74/2021. (IX.30.) 170 m
Ft-ról 275 m Ft-ra

415/2021. (IV.19.)

2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról

195 235

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházási kiadások között megtervezett "5.2.21. TOP-6.2.1-19-DE1-2020-0004
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen - Felsőjózsa városrészen"

415/2021. (IV.19.)

2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról

700 000

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezi a kiadási előirányzatok közé
"Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése - CIVAQUA Program" II. ütemének megvalósításához vízi létesítmények
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges br. 700.000.000 Ft-ot.

552/2021. (V.17.)

Előzetes kötelezettségvállalásról a városi közhasznú zöldterületek fenntartásához, köztisztasági feladatok ellátáshoz, valamint
útfenntartási és építési munkálatok, tovább a Déli Gazdasági Övezet belső úthálózat II. ütemének kivitelezéséhez szükséges
költségvetési fedezet biztosítására

559/2021. (V.25.)

653/2021. (V. 31.)

36/2021. (VII.22.)
törlesztés összegét
módosítja a 36/2021.
(IX.30.)
45/2021. (VII.22.)

2 236 522

1 704 840

A City of Literature cím elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

8 000

10 000

Az ADYÁK Alapítvány és a Regőczi István Alapítvány a
Koronavírus Árváiért támogatásáró

2 500

878 609

Előzetesen kötelezettséget vállal:
a) a városi közhasznú zöldterületek fenntartásához, köztisztasági feladatok ellátásához szükséges br. 5.037.750.145 Ft
összegű, és
0 b) az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak útfenntartási és építési munkálataihoz szükséges br.
3.830.000.000 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására a 2021-20214. évi költségvetései terhére, továbbá
c) a "Déli Gazdasági Övezet belső úthálózat II. ütem" kivitelezéséhez szükséges br. 581.300.000 Ft összegű forrás
biztosítása a 2022. évi költségvetésbe
Pályázatot benyújtása az UNESCO Creative Cities Network-höz (Kreatív Városok Hálózata)
a City of Literature (Irodalom Városa) cím elnyerésére „Az irodalom mint gyógyír” címmel,
melynek fókuszában az a társadalmi szerepvállalás áll, amely megmutatja, hogy a mentális
egészséghez és jóléthez az irodalom eszközeivel is hozzá tudunk járulni.
Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. évben 8.000.000,-Ft,
2023. évben 10.000.000,-Ft összeget biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetésében az 1./ pont szerinti pályázatban foglalt programok megvalósítására.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. évben 2.500.000,-Ft összeget biztosít
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében a Regőczi István Alapítvány a
Koronavírus Árváiért részére történő adomány nyújtása céljára

Kiadási előirányzatok - DMJV Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési rendeleteibe történő - betervezésére vonatkozó
kötelezettségvállalásról, valamint a 227/2021. (II.26.) PM határozat módosításáról és a 18/2021. (VI.24.) önkormányzati
határozat hatályon kívül helyezéséről

925 069

A Debrecen, Bethlen utca és az Egyetem sugárút 2x2 sávosítása tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges költségvetési
fedezet biztosítására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásról

662 440

Előezetes kötelezettséget vállal a Debrecen, Bethlen utca és az Egyetem sugárút 2x2 sávosítása tárgyú beruházás
kivitelezéséhez szükséges bruttó 662.440.039 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására DMJV Önkormányzat 2022. évi
költségvetés terhére.

25 400

Előzetes kötelezettségvállalásról a 106-os számú vasútvonal Déli Gazdasági Övezetet érintő szakasza kiváltásáról szóló
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges bruttó 25.400.000 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására a
DMJV Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében.

51/2021. (IX.2.)

Előzetes kötelezettségvállalásról a 106-os számú vasútvonal Déli Gazdasági Övezetet érintő szakasza kiváltásáról szóló
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges forrás fedezetének biztosítására.

74/2021. (IX.30.)

2021. évi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról

909 977

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2022-2023. évek költségvetési rendeleteibe betervezi az önkormányzat
2021. évi költségvetési rendeletében megállapított 1.800.000.000 Ft összegű felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel
visszafizetését képezi iadási előirányzatot.

Előzetes kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésbe betervezi a TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005
Kiamcsra vezető kerékpárút kialakítása elnevezésű projekt megvalósításának fedezetét bruttó 125.000.000 Ft összegben.

125 000

2/3
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Megjegyzés

2025. év

Előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített felújítási és pótlási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet
0 biztosítására az alábbi ütemezés szerint:
- 2022. évben nettó 150.000.000 Ft,
- 2023-2036 években az önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve.

88/2021. (IX.30.)

Előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített felújítási és pótlási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet
biztosítására.

150 000

88/2021. (IX.30.)

Előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet
biztosítására.

190 345

90/2021. (IX.30.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi évfordulójához történő csatlakozásról

104/2021. (X.21.)

Előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Határ úti Ipari Park elérhetőségének javítása tárgyú beruházás kivitelezéséhez
szükséges költségvetési fedezet biztosítására.

138 938

Előzetes kötelezettséget vállal a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú "a Debrecen, Határ úti Ipari Park
elérhetőségének javítása" tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges bruttó 138.938.212 Ft összegű forrás költségvetési
fedezetének biztosítására a DMJV Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.

108/2021. (XI.25.)

Előzetes kötelezettségvállalásról a "Tócóvölgyi Extrémsport Park kialakítása" tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges
forrás fedezetének biztosítására.

499 461

Előzetes kötelezettségvállalásról a "Tócóvölgyi Extrémsport Park kialakítása" tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges
bruttó 499.461.263 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására a DMJV Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe.

117/2021. (XI.25.)

A Közművelődési feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében történő intézkedésekről

0

0

0

0

117/2021. (XI.25.)

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja működését érintő fenntartói intézkedésekről

0

0

0

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát 143 főben, az
0 intézményüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszámát 5 főben állapítja meg, ehhez szükséges a 2022. évi
költségvetésbena fedezet biztosítása.

125/2021. (XII.16.)

DMJV Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról

0

0

0

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezi a Déli Gazdasági Övezet
0 megvalósításához szükséges területszerzés és ahhoz kapcsolódó egyéb költségek kiadási előirányzatát legfeljebb 14 milliárd
Ft összegben.

125/2021. (XII.16.)

DMJV Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról

0

0

Kötelezettséget vállal arra, hogy DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelétébe betervezi a 2022. évi
0 2.500.000.000 Ft összegű folyószámlahitel visszafizetésével összefüggő kamatok és egyéb járulékos költségek kiadási
előirányzatét.

0

0

Előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet
biztosítására.
- 2022. évben nettó 190.345.000 Ft,
- 2023-2036 években az önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve.

9 000

2 000

2 500 000

2 000

Az ösztöndíjak kifizetéséhez
a) az "A" típusú ösztöndíj esetében DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 9.000.000 Ft;
b) a "B" típusú ösztöndíj esetében 2022. és 2025. évi költségvetésben évente 1.000.000 Ft, a 2023. és 2024. évi
költségvetésben 2.000.000 Ft összeg biztosítása.

1 000

2021. évi határozatok összesen:

15 702 910

2 626 817

880 609

1 000

Mindösszesen

22 764 621

9 787 543

5 256 060

4 045 223

3/3

A 2022. évi költségvetésbe betervezi a Méliusz Juhász Péter Könyvtár és DEMKI álláshelyek átszervezésével járó érintett
álláshelyek fedeztéhez szükséges kiadási előirányzatot.

