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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 2014-2020 tervezési időszakra
vonatkozó Integrált Területi Programot (a továbbiakban: ITP), melyet az Önkormányzat Közgyűlése
a 121/2015. (VI. 25.) határozatával fogadott el.
Az ITP, figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Rendelet) foglaltakra, a Területi Operatív Program (továbbiakban: TOP) megyei jogú városokra
vonatkozó 6. prioritása keretében támogatható fejlesztésekre fókuszál.
Ennek során kiemelten kezeli a Debrecen számára a TOP forrásokból allokált 43,32 milliárd forint
támogatási összeg intézkedések szerinti felosztását és a kötelezően előírt, vállalandó eredmény indikátorok
kérdéskörét.
Az ITP-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) véleményezését követően a
Kormány az 1562/2015 (VIII. 12.) számú határozatával (a továbbiakban Határozat) jóváhagyta.
A Határozatban pontosították a Debrecenre vonatkozó eredményességi keretbe tartozó indikátor
célértékeket és azok átvezetését írták elő az ITP-ben.
Ezen túlmenően a NGM Regionális Fejlesztési Programokért felelős Helyettes Államtitkársága emailben tájékoztatta a megyei jogú városokat, hogy szükségesnek tartja az ITP pénzügyi
ütemezésének módosítását is, mivel intézkedésenként 6% teljesítménytartalék elkülönítése
szükséges 2018. utánra, illetve egyes pályázati felhívások megjelenési időpontja csúszik a korábban
tervezettekhez képest.
Az NGM Regionális Fejlesztési Programokért felelős Helyettes Államtitkársága az ütemezés
felülvizsgálatát a 6% teljesítménytartalék betervezésén túl az alábbiak miatt tartja indokoltnak:
1.Az inkubátorházra vonatkozó feltételrendszert a szaktárca 2015. őszén határozza meg.
Legkorábban 2016. első negyedévében jelenhet meg rá felhívás, így az ütemezésben 2016.
negyedik negyedévnél korábbi kötelezettségvállalással nem lehet tervezni. (ez a HKKV5
„Debreceni Innovációs Program” projektet érinti)
2.A vízrendezés kapcsán érdemes beleszámítani a projektfejlesztés időszakába, hogy szükséges
lesz a TVT pozitív szakmai véleményének beszerzése. Javasolt lenne ezt az engedélyezés
előtt beszerezni. (ha a műszaki tervezésnél ezt figyelembe veszi a város, akkor nem okoz
időbeli csúszást)
3.Szociális városrehabilitáció esetében egyszerre tervezik megjelentetni az Európai Szociális
Alappal (továbbiakban: ESZA) és Európai Regionális Fejlesztési Alappal (továbbiakban:
ERFA) kapcsolatos felhívást azzal, hogy kizárólag az ESZA-s felhívás keretében támogatói
döntéssel rendelkező projektek részesülhetnek támogatásban az ERFA-s felhívás keretében
is. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az ESZA-s felhívás esetében 2016. második negyedéves,
míg az ERFA-s felhívás esetében 2016. negyedik negyedéves kötelezettségvállalással
érdemes legkorábban tervezni. Fontos figyelembe venni továbbá azt is, hogy az
infrastrukturális munkák feltétele, hogy a szoft programok elinduljanak. Szegregátumok
esetében min. 12 hónappal korábban, szegregációval veszélyeztetett területek esetében min.
6 hónappal korábban. (ennek megfelelően kell ütemezni a Nagysándortelepre tervezett
projektet)
4.A foglalkoztatási paktumok esetében 2 db 3 éves projekttel érdemes számolni, így a

kötelezettségvállalások az alábbiak szerint alakulnak: 1. 2016. második negyedév; 2. 2019
első félév. (ennek megfelelően a határidők átütemezésre kerülnek)
5.A 6.9.2 konstrukció esetében legkorábban 2016. elején jelennek meg a felhívások, így 2016.
harmadik negyedévnél korábbi ütemezés megadása nem javasolt. (ez három soft projekt
ütemezésének fél éves csúsztatását jelenti)
6.Az ütemezés kapcsán az ITP tervezett ütemezését konstrukciónként bemutató excel tábla
módosított változatát is meg kell küldeni az NGM-nek. (ez nem része az ITP-nek, korábban
a TOP kiírások véleményezése kapcsán kérte az NGM az ITP ütemtáblájának
részletezéseként)
A fentiek tekintetében a következő módosítások kerültek átvezetésre az Integrált Területi
Programban, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium részére már megküldésre került:
-

a borítón és valamennyi oldal fejlécében a készítés dátuma 2015. szeptemberre módosult,

-

a 4. fejezetben található 3. táblázat 6.5 intézkedése módosult (21. oldal), amelyek keretében
a „Városi intézmények energetikai korszerűsítése” projekt keretéből 250 millió Ft
átcsoportosításra került a „Debreceni Művelődési Központ és intézményeinek fejlesztése”
projektre,

-

a 4. fejezetben az MJV fejlesztési csomag TOP intézkedés szintű rövid tartalmi
összefoglalása rész 6.1 Gazdaságfejlesztés rész 2. bekezdéséből a Debreceni Innovációs
Program törlésre került a 2015-ben indítani tervezett fejlesztések első zárójeles
felsorolásából, mivel az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) tájékoztatása szerint a
vonatkozó kiírás csak 2016-ban jelenik majd meg,

-

az 5. fejezetben az indikátorvállalásokat tartalmazó 4. táblázatban az eredményességmérési
keretbe tartozó indikátorok célértékei módosításra kerültek az ITP-ket elfogadó 1562/2015.
(VII.12.) Korm. határozatban előírtak szerint (29. oldal). Ezek közül az „Üvegházhatású
gázok becsült éves csökkenése” indikátor célértékei a rendelkezésre álló forrásból vélhetően
nem teljesíthetők,

-

a 6. fejezet második bekezdésében a pályázati felhívások legkorábbi megjelenésének
időpontja 2015. szeptemberre, míg a kötelezettségvállalásé 2015. negyedik negyedévére
módosult (az IH által adott tájékoztatás folytán),

-

a 6. fejezetben egyes projektek kezdetének tervezett dátuma módosult a Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős IH által adott tájékoztatásnak megfelelően
(intézkedésenkénti 6% teljesítménytartalék kötelező képzése miatt egyes projektek
ütemezését legkorábban 2019-re lehetett csak tenni, illetve több pályázati kiírás megjelenése
is csak 2016-ban várható). Ebből kifolyólag módosult az 5. táblázat is (31. oldal)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 272/2014. (IX.25.) Korm. rendelet, valamint az 1562/2015. (VIII.
12.) Korm. határozatban foglaltak alapján
1./ módosítja a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elfogadásáról szóló 121/2015.
(VI.25.) határozatot oly módon, hogy annak melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép.
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a „Debrecen Integrált Területi Programja
2014-2020” elnevezésű dokumentumban foglaltak végrehajtásáról minden év április 30-ig
tájékoztassa a Közgyűlést.
Határidő: minden év április 30.
Felelős: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 2./ pont szerinti dokumentumot terjessze a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság elé.
Határidő: a határozati javaslat elfogadását követően azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 10.

Dr. Papp László
polgármester

