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Tisztelt Közgyűlés!
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.
A Kormány az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával elfogadta Debrecen Integrált Területi
Programját (a továbbiakban: ITP), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a
továbbiakban: Önkormányzat) az ITP végrehajtására rendelkezésre álló forráskeretét 43,32 milliárd Ftban határozta meg.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Integrált Területi Programjának
2.2 módosított verzióját az 59/2019. (IV. 18.) határozatával fogadta el.
Az ITP jelen módosítására a TOP 4. számú módosítása során az eredményességmérési tartalékoknak a
TOP-6.1, a TOP-6.8 és a TOP-6.9 intézkedések közötti átcsoportosítása, illetve az ennek következtében
megváltozott 2023. évi indikátor célértékek átvezetése miatt vált szükségessé.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül az Európai Szociális Alap (a továbbiakban:
ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) prioritásrészek eredeti
megoszlásában változás történt. Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21.-22.
cikkeiben rögzítettek alapján az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben,
valamennyi tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését, az adott programban meghatározott
eredményességmérési célok alapján. Az eredményességmérési tartalékot (prioritás keretösszegének 6%a) kizárólag azon prioritások számára lehet juttatni, amelyek 2018. év végéig teljesítették a rájuk
vonatkozó részcélokat, amennyiben egy prioritás ezt nem teljesítette, a tagállamnak javaslatot kell tennie
a nem felhasználható eredményességmérési tartaléknak a prioritás valamely jól teljesítő részére történő
átcsoportosítására.
A felülvizsgálat eredményeként a TOP 2018. évi végrehajtási jelentése alapján megállapításra került,
hogy a részcélokat a TOP 6. prioritás ERFA része teljesítette, míg a TOP 6. prioritás ESZA része nem.
A fentiek alapján az Irányító Hatóság forrásátcsoportosítást kezdeményezett a TOP módosításával,
amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott: a nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész
eredményességmérési tartaléka a TOP 6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésére
került átcsoportosításra, mely Debrecen esetében összesen 167,58 millió Ft átcsoportosítását jelenti a
TOP-6.1 Gazdaságfejlesztési intézkedésekre, melyből 90,9 m Ft a TOP-6.8 intézkedésből, 76,68 m Ft
pedig a TOP-6.9 intézkedésből származik.
A fenti átcsoportosítás alapján a kapcsolódó indikátorértékek is felülvizsgálatra kerültek, az
indikátorérték változások minden esetben forrásarányosak, az eredeti indikátorszámítási módszertan
felülvizsgálata nélkül.
A „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentum 2.3 verziójának a
Tisztelt Közgyűlés általi elfogadását követően a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 19. §-a értelmében a Pénzügyminisztérium részére meg kell küldeni elfogadás céljából.
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, a 211/2018. (XI. 15.) határozatban,
valamint az 59/2019. (IV. 18.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentum 2.3
verzióját a melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumot terjessze a
Pénzügyminisztérium elé elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. február 3.

Dr. Papp László
polgármester

