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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarországon a megyei jogú városoknak a városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához
integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) kell készíteniük, amely 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
gazdaságfejlesztést
és
településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei jogú városi integrált területi
programokat (a továbbiakban: ITP) a TOP tartalmi és forrás keretei között.
Az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján az ITP-t 2016-ban felül kellett vizsgálni a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által 2016. február 4. napján közzétett
2.1 tervezési útmutató alapján, valamint szükséges volt a módosítások átvezetése a Minisztérium által meghatározott sablondokumentumban is, amely kötelezettségének az Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) eleget tett.
Az ITP-ben annak tervezésekor és módosításakor is fontos szempont volt, hogy az Önkormányzat
által megvalósítandó fejlesztések hozzájáruljanak a TOP fejlesztéspolitikai céljainak, illetve a megyei jogú városok szempontjából releváns TOP-6 prioritástengelyének intézkedési szintű egyedi
célkitűzéseinek megvalósulásához, kiemelten a gazdaság fejlesztéséhez, a foglalkoztatás javításához
és a munkahelyteremtéshez.
Az ITP tervezésekor még nem voltak ismertek az egyes felhívások, valamint a támogatható
tevékenységek, csak a támogatási célterületek. A 2016. évi felülvizsgálat során azonban már volt
lehetőség a megjelent felhívások alapján történő átdolgozásra, pontosításra.
Az ITP-ben a támogatói döntés várható időpontját is meg kellett jelölni az Önkormányzat által
tervezett ütemezésben (negyedéves forrásallokáció ütemezése). Mivel az ITP korábbi verziójában a
tervezett időpontokhoz képest csak jóval később jelentek meg a felhívások, így a támogatási
kérelmekkel kapcsolatos döntések is későbbre tolódtak. Az ITP módosítása során nem volt
lehetőség forrásátcsoportosítás végrehajtására az egyes intézkedések között, azonban az egyes
projektek között történtek átcsoportosítások, továbbá a megjelent felhívásokkal való összhang
megteremtése érdekében a projektlista pontosítása is megtörtént, amelyet részletesen az ITP 4. MJV
fejlesztési csomag című fejezete tartalmaz.
Az ITP felülvizsgálatára az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott útmutató, valamint a fenti
szempontok alapján került sor, amelyet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 157/2016 (VI. 23.) számú határozatával elfogadott.
Az Irányító Hatóság azonban a módosított ITP-ben további átvezetéseket, pontosításokat tett szükségessé, amelynek megfelelően az ITP kibővült azzal, hogy a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében tervezett fejlesztések finanszírozása nem lehetséges TOP forrásból mivel
ezen projektek fejlesztési szükségletei nem tartoznak a TOP támogatható tevékenységei közé. A
módosításban ezzel párhuzamosan bemutatásra került az ITP és a debreceni MVP egyes elemei közötti szinergikus kapcsolat. A TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” felhívás 2016. évre vonatkozó 342 millió Ft-os, azaz háromszáznegyvenkétmillió
forintos keretösszege 692 millió Ft-ra, azaz hatszázkilencvenkétmillió forintra emelkedett a 2017.
évre tervezett keret terhére, tehát a tervezett fejlesztések korábban valósulhatnak meg. A TOP-6.6.117 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” felhívásra 350 millió Ft, azaz háromszázötvenmillió forint átcsoportosítása történt meg a TOP-6.6.2-17 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” felhívás terhére.

A fent ismertetett indokok miatt szükséges, hogy a Közgyűlés ismételten döntsön az ITP
módosításáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, a
272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletben, az
1702/2014 (XII. 3.) Korm. határozatban, valamint a 121/2015. (VI. 25.), a 191/2015. (IX. 24.) és a
157/2016 (VI. 23.) határozatokban foglaltakra
1./ módosítja a Debrecen Integrált Területi Programjának módosításáról szóló 157/2016. (VI. 23.)
határozatot oly módon, hogy annak melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumot terjessze a Nemzetgazdasági
Minisztérium elé elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. szeptember 29.
Dr. Papp László
polgármester

