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Tisztelt Közgyűlés!
A megyei jogú városoknak városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához integrált
településfejlesztési stratégiát (ITS) kell készíteniük. Ez az egyik alapdokumentuma a 2014-2020
közötti tervezési időszakban terület és településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források
felhasználhatóságának.
Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: ITS) a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendeleteben (továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően
készült el. A tervezési dokumentumokat (Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció,
ITS) a Közgyűlés a 202/2014. (IX.25.) határozatával fogadta el.
A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyei jogú városok a Terület és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) finanszírozásában megvalósuló fejlesztésekhez a gazdaságszervezést és
településfejlesztést egyaránt magába foglaló Integrált Területi Programokat (továbbiakban: ITP)
készítenek a TOP tartalmi és forrás keretei között, és benyújtják a településfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter részére.
Az ITP elkészítését megelőzően, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 57. § (1) bekezdése szerint, meg kellett fogalmazni az ún.
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elemeit. Ezt a Közgyűlés a 29/2015. (II. 26.) határozatával
fogadta el.
Az ITP figyelemmel a Rendeletben foglaltakra, a TOP megyei jogú városokra vonatkozó 6. prioritása
keretében támogatható fejlesztések felhasználására fókuszál.
A fentiek figyelembevételével készült el az ITP munkaverziója, melyet a Közgyűlés a 70/2015. (IV.30.)
határozatával fogadott el.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium véleményezése és jóváhagyása alapján készült el a jelen előterjesztés
mellékletét képező végleges változat, amely a következőekkel került kiegészítésre:
- „az ITP készítésének célja, tervezésének körülményei” című fejezet a TOP ITP szempontjából releváns
speciális céljainak ismertetésével, valamint az egyeztetési folyamat bemutatásával,
- a „Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer” című fejezet az Irányító Hatóság által meghatározott
kötelező TKKR szempontokat tartalmazó táblázattal, a Debrecen Megyei Jogú Város által választott
kiválasztási kritériumainak illeszkedését, kapcsolódását az OFTK területi célkitűzéseihez bemutató
ismertetéssel,
- „az ITP stratégiájának, célrendszerének, integráltságának megfelelősége” című fejezet az ITP céljainak
az OFTK céljaihoz való illeszkedését bemutató leírással, az ITP célok belső kapcsolatát és integráltságát
bemutató leírással, a Hajdú-Bihar Megyei ITP-hez való kapcsolódást bemutató résszel, valamint az ITP
külső kapcsolatrendszerének bemutatásával,
- „az ITP forrásallokáció” című fejezet az IH által 2015.05.05-én megküldött végleges forrásallokációnak
megfelelő indikátorvállalással, az intézkedéshez tartozó fejlesztési elképzelések OFTK és TOP célokhoz
való illeszkedésével, a forrásfelhasználási módok rövid indoklásával, az intézkedéshez tartozó fejlesztési
elképzelések OFTK és TOP célokhoz való illeszkedésével,
- „az ITP indikátorvállalásai” című fejezet pedig az intézkedési ütemezés indoklásával egészült ki.
Az ITP elfogadását követően nyílnak meg a támogatási konstrukciók az egyes projektek támogatási
kérelmeinek benyújtásához.

Az ITP elfogadásáról a Közgyűlés jóváhagyását követően a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NKF)
határozatban dönt.
A Rendelet szerint az NFK az alábbi tartalmi elemeket hagyja jóvá:
-

az elfogadott ITP megnevezését
az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését
az ITP teljes 7 éves forráskeretét
az az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat
az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 272/2014. (IX.25.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint az 1702/2014. (XII.3.) Korm.
határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentumot a
melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumot terjessze a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság elé elfogadásra.
Határidő: a határozati javaslat elfogadását követően azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2015. június 11.

Dr. Papp László
polgármester

