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Tisztelt Közgyűlés!

A TOP 6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
tárgyú felhívás (a továbbiakban: Felhívás) megyei jogú városok önkormányzata számára biztosít lehetőséget
új bölcsődei és óvodai intézmény létrehozására, illetve meglévő bölcsődei és óvodai
intézmények/tagintézmények/telephelyek felújítására, korszerűsítésére, projektarányos akadálymentesítésére
és új eszközök beszerzésére. A Felhívás szerint a vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 100%-a. Az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehető maximális
előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a.
I. Meglévő bölcsőde, óvoda intézmények felújítása, fejlesztése
A lezajlott szakmai egyeztetéseket (Humán Főosztály, Intézményfelügyeleti Osztály, EDC Debrecen Városés Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debreceni Intézményműködtető
Központ) követően javasolom három bölcsődei ingatlan - a Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban:
DMJV) Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény, az Ősz Utcai
Tagintézmény és a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény -, továbbá hét óvodai ingatlan - a
Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelye, a Liget Óvoda Bartók Béla út 78. szám alatti
székhelye és a Babits Mihály Utcai Telephelye, a Nagyerdei Óvoda, a Mosolykert Óvoda, az Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda - felújítását, illetve a Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával való bővítését a Felhívás
keretén belül. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ősz Utcai Tagintézményének és a Mosolykert
Óvodának a felújítása egy kérelem keretében kerül benyújtásra, tekintettel arra, hogy a két intézmény egy
épületben található.
Az elmúlt időszakban megtörtént ezen óvodai, bölcsődei feladatellátást szolgáló ingatlanok (a továbbiakban:
ingatlanok) előzetes szakmai felmérése építészeti, épületvillamossági és épületgépészeti szempontból. Az
alábbi táblázat szemlélteti azt, hogy az egyes ingatlanok mely területeit érinti a felújítás, korszerűsítés.

A szakmai felmérések alapján összeállításra kerültek az előzetes költségbecslések, amelyek tartalmazzák a
projektek összes költségét. Valamennyi költség a Felhívás szerint az elszámolható költségek közé
tartozik. A költségek a kivitelezés és az eszközbeszerzés összegén túl tartalmaznak a Felhívás szerinti „soft”
költségeket is (pl.: projekt előkészítés, tervezés, műszaki ellenőri szolgálat, projektmenedzsment).
Az ingatlanok felújítására, bővítésére fordítani tervezett összeg bruttó 1.545.500.000,- Ft soft költségek
nélkül, és bruttó 1.700.000.000,- Ft soft költségekkel. Az előzetes költségbecslések szerint az
intézményekre fordítandó költségek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.
Intézmény neve

Becsült kivitelezési és/vagy
eszközbeszerzési költség
(bruttó millió Ft)
15,0

Projekt becsült
összköltsége
(bruttó millió Ft)
16,5

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony
György Utcai Tagintézmény felújítása

215,7

237,2

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni
Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása

206,3

226,9

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ősz Utcai
Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása

308,1

338,9

Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai
Telephely felújítása

103,5

113,9

Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephely felújítása

29,2

32,1

Liget Óvoda Bartók Béla úti székhely felújítása

50,5

55,6

Nagyerdei Óvoda felújítása

328,2

361,0

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása

264,0

290,4

Gönczy Pál Utcai Óvoda bővítése

25,0

27,5

1545,5

1700,0

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Görgey Utcai
Tagintézménynél és a Faraktár Utcai Tagintézménynél
eszközbeszerzés

Összesen:

II. Új bölcsődei és óvodai intézmény létesítése
A szakmai egyeztetések alapján az igazolható férőhelyhiányok csökkentésének érdekében javasolom egy új
120 férőhelyes bölcsődeépület létesítését a Postakertben és egy új 100 férőhelyes óvodaépület felépítését a
Tócóvölgyben. A két új intézményre fordítandó összeg bruttó 545.400.000,- Ft soft költségek nélkül és
bruttó 600.000.000,- Ft soft költségekkel.
Intézmény neve

Becsült kivitelezési és
eszközbeszerzési költség
(bruttó millió Ft)
272,7

Projekt becsült
összköltsége
(bruttó millió Ft)
300,0

Új óvoda építése a Tócóvölgyben

272,7

300,0

Összesen:

545,4

600,0

Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt

A fenti projektek összköltsége bruttó 2.300.000.000,- Ft.
Amennyiben az Önkormányzat nem kapja meg valamelyik kérelemre a teljes támogatási összeget, úgy a
különbözetet önerőként fogja biztosítani. Ehhez ismételt képviselő testületi határozatra lesz szükség,
pontosan feltüntetve a szükséges önerő mértékét és a költségvetési forrás pontos megnevezését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a Felhívásra benyújtásra kerülő támogatási kérelmekhez csatolandó közgyűlési
határozatok elfogadására a jelen határozati javaslatokban részletezett ingatlanok, valamint a műszaki
tartalom és a költségek szerint.
I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

-

a projekt címe: „Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és a Görgey Utcai Tagintézmény számára”
a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4034 Debrecen, Faraktár utca 117. és 4032
Debrecen, Görgey utca 3.
a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1251 és 21460
a felhívás száma: TOP-6.2.1-15
a projekt összes költsége: 16.500.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 16.500.000,- Ft, azaz
tizenhatmillió-ötszázezer forint
az igényelt támogatás összege: 16.500.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

II.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony
György Utcai Tagintézmény felújítása”
a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4029 Debrecen, Karácsony György
utca 6.
a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6177/2 és 6171
a felhívás száma: TOP-6.2.1-15
a projekt összes költsége: 237.240.312,- Ft, azaz kétszázharminchétmillió-kétszáznegyvenezerháromszáztizenkettő forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 237.240.312,- Ft, azaz
kétszázharminchétmillió-kétszáznegyvenezer-háromszáztizenkettő forint
az igényelt támogatás összege: 237.240.312,- Ft, azaz kétszázharminchétmilliókétszáznegyvenezer-háromszáztizenkettő forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

- a projekt címe: „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni
Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása”
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó Kálmán utca 2.
-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 5926

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

- a projekt összes költsége: 226.875.163,- Ft, azaz kétszázhuszonhatmillió-nyolcszázhetvenötezerszázhatvanhárom forint
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 226.875.163,- Ft,
kétszázhuszonhatmillió-nyolcszázhetvenötezer-százhatvanhárom forint

- az igényelt támogatás összege: 226.875.163,- Ft, kétszázhuszonhatmillió-nyolcszázhetvenötezerszázhatvanhárom forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés

a polgármester vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének Ősz utcai
Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4027 Debrecen, Fáy András utca 2.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21318 és 21319 és 21356

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

-

a projekt összes költsége: 338.935.013,- Ft, azaz háromszázharmincnyolcmilliókilencszázharmincötezer-tizenhárom forint

-

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 338.935.013,- Ft, azaz
háromszázharmincnyolcmillió-kilencszázharmincötezer-tizenhárom forint

-

az igényelt támogatás összege: 338.935.013,- Ft, azaz háromszázharmincnyolcmilliókilencszázharmincötezer-tizenhárom forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

V.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének
felújítása”
a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4002 Debrecen-Pallag, Manninger
Gusztáv utca 6.
-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 66047

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

a projekt összes költsége: 113.880.223,- Ft, azaz száztizenhárommilliónyolcszáznyolcvanezer-kétszázhuszonhárom forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 113.880.223,- Ft, azaz
száztizenhárommillió-nyolcszáznyolcvanezer-kétszázhuszonhárom forint
az igényelt támogatás összege: 113.880.223,- Ft, azaz száztizenhárommilliónyolcszáznyolcvanezer-kétszázhuszonhárom forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

VI.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Babits Mihály utca 2.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 19829

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

a projekt összes költsége: 32.071.173,- Ft, azaz harminckétmillió-hetvenegyezerszázhetvenhárom forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 32.071.173,- Ft, azaz
harminckétmillió-hetvenegyezer-százhetvenhárom forint
az igényelt támogatás összege: 32.071.173,- Ft, azaz harminckétmillió-hetvenegyezerszázhetvenhárom forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

VII.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítása”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 78.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 18536 és 19066/2

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

a projekt összes költsége: 55.554.094,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázötvennégyezerkilencvennégy forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 55.554.094,- Ft, azaz
ötvenötmillió-ötszázötvennégyezer-kilencvennégy forint
az igényelt támogatás összege: 55.554.094,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázötvennégyezerkilencvennégy forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

VIII.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „A Nagyerdei Óvoda felújítása”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Pallagi út 3.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 22339

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

a projekt összes költsége: 361.045.982,- Ft, azaz háromszázhatvanegymillió-negyvenötezerkilencszáznyolcvankét forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 361.045.982,- Ft, azaz
háromszázhatvanegymillió-negyvenötezer-kilencszáznyolcvankét forint
az igényelt támogatás összege: 361.045.982,- Ft, azaz háromszázhatvanegymilliónegyvenötezer-kilencszáznyolcvankét forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

IX.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 27412

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

a projekt összes költsége: 290.398.040,- Ft, azaz kétszázkilencvenmillióháromszázkilencvennyolcezer-negyven forint
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 290.398.040,- Ft, azaz
kétszázkilencvenmillió-háromszázkilencvennyolcezer-negyven forint
az igényelt támogatás összege: 290.398.040,- Ft, azaz kétszázkilencvenmillióháromszázkilencvennyolcezer-negyven forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

X.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 26420/3

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

-

a projekt összes költsége: 27.500.000,- Ft, azaz huszonhétmillió-ötszázezer forint

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 27.500.000,- Ft, azaz
huszonhétmillió-ötszázezer forint
-

az igényelt támogatás összege: 27.500.000,- Ft, azaz huszonhétmillió-ötszázezer forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

XI.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt”
a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Postakert utca 7.

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9445

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

-

a projekt összes költsége: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint

-

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 300.000.000,- Ft, azaz
háromszázmillió forint

-

az igényelt támogatás összege: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

XII.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

-

a projekt címe: „Új óvoda építése a Tócóvölgyben”

-

a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Tócóvölgy

-

a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 16477/36

-

a felhívás száma: TOP-6.2.1-15

-

a projekt összes költsége: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 300.000.000,- Ft, azaz
háromszázmillió forint
-

az igényelt támogatás összege: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a
Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. március 24.

Dr. Papp László
polgármester

