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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 módosított verzióját a 65/2018. (IV. 26.) határozatával fogadta el, amely
határozatban felkérte a Polgármesteri Kabinetirodát, 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 az ITP végrehajtására rendelkezésre álló
forráskeretét 43,32 milliárd Ft-ban határozta meg. Az ITP-ben foglalt fejlesztési
elképzelésekkel összhangban DMJV Önkormányzata a TOP-6 Fenntartható városfejlesztés
prioritáson jelenleg összesen 100 támogatási kérelemmel rendelkezik 40,13 milliárd Ft
összegben. A maradék forráskeretből 2,1 milliárd Ft összegben új bölcsődék építésére, 0,59
milliárd Ft összegben további egészségügyi alapellátási helyek korszerűsítésére kerülnek majd
pályázatok benyújtásra 2019-ben, valamint a meglévő projektekben időközben jelentkező
többletköltségek fedezetére 500.000.000 Ft áll rendelkezésre.
A legutóbbi ITP végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása óta eltelt egy éves időszakban a
még 2017-ben benyújtott támogatási kérelmek közül az előző beszámolóig meg nem kötött 12
projekt tekintetében megkötésre kerültek a támogatási szerződések.
A beszámoló által felölelt időszakban 9 projekt estében került sor többlet támogatási igény benyújtására
és Kormány általi elfogadására összesen 1.496.075.903 Ft értékben.

Összesen több mint 450 módosítási igényt kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezet felé,
amely elsősorban a projektek ütemezésével kapcsolatban vált szükségessé. A beszámolóval
érintett időszakban 223 mérföldkő teljesült.
Eddig összesen 19 projekt fizikai megvalósítása zárult le (ebből 11 a jelen beszámoló időszakában), 29
projekt megvalósítása folyamatban van, a többi közbeszerzési, illetve projektfejlesztési fázisban tart.
A tervezési program összeállítása 10, a tervező kiválasztása 12, a tervezés 6, az engedélyezés 3, a
közbeszerzés előkészítése 14, a kivitelező kiválasztása 7, a kivitelezés 29 projekt esetében van
folyamatban.

A 100 projekt vonatkozásában összesen több mint 6.520 dokumentum aláírása és több mint 850
projektelőrehaladási ülés került lefolytatásra.
A Közreműködő Szervezet a lefolytatott 39 helyszíni ellenőrzés során a projektek szabályszerű
előrehaladását állapította meg.

II.

A Közgyűlés a 24/2019. (II. 21.) határozatában a TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001 azonosító számú
„Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen” című támogatási kérelmének
visszavonása mellett döntött azzal, hogy a felszabaduló 590 millió Ft támogatás kerüljön
átcsoportosításra a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” konstrukcióra.
A projekt visszavonása megtörtént és az RFP Irányító Hatósága jóváhagyta az átcsoportosítást azzal,
hogy a változást át kell vezetni Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában is, amelyet
el kell fogadnia a Közgyűlésnek.
Az Integrált Területi Programok soron következő módosítását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57.
§ (4) bekezdése értelmében április 30-ig lehetséges kezdeményeznie a területi szereplőknek, majd a
módosítás Kormány általi elfogadását követően kerülhet sor az átcsoportosított forrás TOP-6.6.1
konstrukciójában (Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése) történő felhasználására.
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, a 86/2017.
(V. 25.) határozatban, a 65/2018. (IV. 26.) határozatban, valamint a 211/2018. (XI. 15.)
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 az 2./ pont szerinti dokumentumot terjessze a
Pénzügyminisztérium elé elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a „Debrecen Integrált Területi
Programja 2014-2020” 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, 2019. április 9.

Dr. Papp László
polgármester

