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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia az egyik alapdokumentuma a 2014-2020 közötti tervezési
időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források felhasználhatóságának. A
2014-2020-as tervezés tekintetében a megyei jogú városok elsődlegesen a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) finanszírozásával megvalósuló
fejlesztésekhez készítenek a gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt magában foglaló
megyei jogú városi integrált területi programokat a TOP tartalmi és forrás keretei között.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Integrált Területi Programjának (a
továbbiakban: ITP) 2.2 verzióját a 86/2017. (V. 25.) határozatával fogadta el. A határozatban felkérte a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy annak végrehajtásáról az éves felülvizsgálattal egyidejűleg
számoljon be, melynek a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője az alábbiak szerint tesz eleget:

A Kormány az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával elfogadta Debrecen ITP-jét, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az ITP
végrehajtására rendelkezésre álló forráskeretét 43,32 milliárd Ft-ban határozta meg. Az ITPben foglalt fejlesztési elképzelésekkel összhangban az Önkormányzat a TOP-6 Fenntartható
városfejlesztés prioritáson összesen 101 támogatási kérelemmel rendelkezik
41,77 milliárd Ft összegben (a forráskeret fennmaradó része a projektekben időközben
jelentkező többletköltségek fedezetére kerül felhasználásra).
A felhívások első körében 16 db TOP-6 felhívás jelent meg, amelyből 14 felhívás volt releváns
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, amelyekhez kapcsolódóan
52 támogatott projekttel rendelkezik az önkormányzat. A felhívások második körében 17 db
TOP-6 felhívás jelent meg, melyből 13 felhívás volt releváns az Önkormányzat számára,
amelyekre 49 támogatási kérelmet nyújtottunk be 2017. évben az alábbiak szerint:
Konstrukció
száma
TOP-6.1.2-16

Felhívás címe
Inkubátorházak fejlesztése

Megítélt támogatás
mFt (projektek db)
1 400 mFt (1 db)

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés
Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése

4 200 mFt (5 db)

TOP-6.3.2-16

Zöld város kialakítása

2 488 mFt (5 db)

TOP-6.3.3-16

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-6.4.1-16

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

1 300 mFt (1 db)

TOP-6.5.1-16

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

4 395 mFt (11 db)

TOP-6.6.1-16

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

289 mFt (3 db)

TOP-6.6.2-16

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

692 mFt (5 db)

TOP-6.1.4-16
TOP-6.1.5-16
TOP-6.2.1-16

100 mFt (2 db)

1 980 mFt (5 db)

900 mFt (3 db)

TOP-6.7.1-16
TOP-6.9.1-16
TOP-6.9.2-16

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációja
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok
Helyi identitás és kohézió erősítése

590 mFt (1 db)
177 mFt (1 db)
1 081 mFt (6 db)

A 101 projekt közül 89 esetében aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk, 2 projekt esetében
folyamatban van a támogatási szerződés megkötése. Az EPTK rendszer hibájából adódóan 10
db projekt esetén még nem érkezett támogatói döntés.
A tervezési program összeállítása 24, a tervező kiválasztása 14, a tervezés 7, az engedélyezés
3, a közbeszerzés előkészítése 24, a kivitelező kiválasztása 7, a kivitelezés 14 projekt esetében
van folyamatban, 8 projekt pedig elkészült, átadása megtörtént.
A 2016-2017. években 300 módosítási igényt kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezet,
azaz a Magyar Államkincstár felé, amely elsősorban a projektek ütemezésével kapcsolatban
vált szükségessé. Ez idáig 122 mérföldkövet teljesítettünk sikeresen.
A 101 projekt vonatkozásában összesen több mint 5.000 dokumentum aláírása, több mint 700
egyeztetés és a megvalósítandó tevékenység kapcsán több mint 350 beszerzési eljárás
lefolytatása történt meg.
A Közreműködő Szervezet a lefolytatott 54 helyszíni ellenőrzés során a projektek szabályszerű
előrehaladását állapította meg.
II.
Az Európai Bizottság elfogadta a TOP 1. és 2. számú módosítását, ami alapján a TOP
eredményességmérési keretbe tartozó CO14 „A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza” és
CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” című indikátorok célértékei csökkentésre
kerültek. A TOP módosításával összhangban az ITP-ben ezen indikátorok Debrecenre vonatkozó
forrásarányos célértékei is csökkentésre kerülnek.
Debrecen eredményességmérési keretbe tartozó indikátorvállalásait az ITP „5. Debrecen ITP
indikátorvállalásai” című fejezete tartalmazza.
A megjelent felhívásokkal való összhang megteremtése érdekében az indikatív projektlista pontosítása
is megtörtént, melyet részletesen az ITP „4. MJV fejlesztési csomag” című fejezete tartalmaz.
Az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok az alábbi elérhetőségeken tekinthetőek meg:
https://felho.debrecen.hu/public.php?service=files&t=5488ca621a0748c6b9697970405a4df9
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletben, az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban, valamint a 86/2017. (V. 25.)
határozatban foglaltakra

1./ elfogadja a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentumban
foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

2./ Elfogadja „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentum módosított
2.2. verzióját a melléklet szerint.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pont szerinti dokumentumot terjessze a Nemzetgazdasági
Minisztérium elé elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a „Debrecen Integrált Területi Programja 20142020” elnevezésű dokumentum módosított 2.2. verziójában foglaltak végrehajtásáról a Debrecen
Integrált Területi Programjának éves felülvizsgálatával egyidejűleg tájékoztassa a Közgyűlést.
Határidő:
Felelős:

a Debrecen Integrált Területi Programjának éves felülvizsgálatával egyidejűleg
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. április 17.

Dr. Papp László
polgármester

