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Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága felhívást tett
közzé a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az állami utak építtetői és a megyei jogú
városok önkormányzatai részére a közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitását ösztönző felújítása és
fejlesztése érdekében. A pályázat célja a helyi, önkormányzati tulajdonú, gazdasági övezetet feltáró,
gazdasági területek felé vezető, és/vagy összekötő, vagy elkerülő utak, hidak építése, fejlesztése a munkaerő
mobilitás javítása érdekében.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A pályázatok
benyújtására 2016. április 1-ig van lehetőség.
A fentieket figyelembe véve javaslom az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági
terület jobb megközelíthetőségének biztosítására vonatkozó támogatási kérelem beadását. A pályázat
keretében 6,5 m szélességű szilárd burkolatú út és 1,5 m szélességű egyoldali járda kerülne kiépítésre a
következő utcákban: Kőrösi Csoma Sándor utca, Kard utca (Vályi Nagy Tibor és Zólyom utca között),
Zólyom utca, Apafája utca (Zólyom utca és Apafája erdő között). 5,5 m szélességű szilárd burkolatú út és 1,5
m szélességű egyoldali járda a Hetényi János és Vályi Nagy Tibor utcákban, 5,5 m szélességű szilárd
burkolatú út járda nélkül a Futó utcán kerülne kiépítésre. A felsorolt utcákban a szükséges közműkiváltások
és csapadékvíz elvezetés is megvalósulna.
A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számait a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület megközelíthetőségének biztosítása
érdekében kapu létesítésére van szükség. Ennek becsült költsége 1.500.000,- Ft, mely összeg Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati
rendelet „Beruházási Kiadások” címet viselő 5. melléklet 4. címen, 4.2.33. alcímen elkülönített „Az egykori
Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása”
során rendelkezésre áll.
A fentieket figyelembe véve a projekt számított bruttó összege 801.500.000.- Ft, a pályázat szempontjából
elszámolható összes költség bruttó 800.000.000.- Ft, ezért az Önkormányzatnak a 2016. évi költségvetéséből
a nem elszámolható költségekre 1.500.000.- Ft összegű saját forrást, önrészt kell biztosítania.
A Közgyűlésnek határozatban kell döntenie a beruházás összköltségéről és a rendelkezésre álló saját
forrásról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
• a projekt címe: „Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb
megközelíthetőségének biztosítása”,
• a projekt megvalósítási helyszínei: Kőrösi Csoma Sándor utca, Hetényi János utca, Vályi Nagy Tibor
utca, Kard utca (Vályi Nagy Tibor és Zólyom utca között), Zólyom utca, Apafája utca (Zólyom utca és
Apafája erdő között) és a Futó utca,
• A projekt kapcsán fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számait a melléklet tartalmazza

•
•
•
•
•

A felhívás száma: TOP-6.1.5-15
A projekt összes költsége: 801.500.000.- Ft, azaz nyolcszázegymillió-ötszázezer forint
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 800.000.000.- Ft, azaz nyolcszázmillió
forint
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 1.500.000.- Ft, azaz egymillióötszázezer forint, melyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít.
Az igényelt támogatás összege: 800.000.000.- Ft, azaz nyolcszázmillió forint.

3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén saját forrást, a
projekt teljes költségének 0,19 %-át, de legalább 1.500.000.- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű
önrészt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet „Beruházási kiadások” címet viselő 5. melléklet 4. címen, 4.2.33. alcímen
elkülönített „Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb
megközelíthetőségének biztosítása” sora terhére biztosítja.
Amennyiben további önerő merül fel, úgy azt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 23. alcímen elkülönített
„Vagyongazdálkodási feladatok” sora terhére - külön döntéssel - biztosítja.
4.) 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:

2016. április 1.

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

a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.
Dr. Papp László
polgármester

