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Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.3.2-15 „Zöld város
kialakítása” tárgyú felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a
továbbiakban: Közgyűlés) 104/2016. (IV. 28.) határozata alapján „Debrecen Belvárosának innovatív
rekonstrukciója” címmel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) támogatási kérelmet nyújtott be 2016. május 17. napján.
A projekt a 2016. szeptember 21-én kelt támogatói döntés értelmében 1.775.000.000 Ft támogatásban
részesült, a támogatási szerződés 2016. november 2-án lépett hatályba.

A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosító számú „Debrecen Belváros innovatív
rekonstrukciója” című projekt megvalósítása érdekében a Közgyűlés 279/2016. (X. 13.)
határozata értelmében az Önkormányzat, a Cívis Ház Zrt. és a Debreceni Művelődési Központ
konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött. A
Megállapodás alapján a Cívis Ház Zrt. a Jászai Mari téren tervezett parkolóház megvalósítása,
a Debreceni Művelődési Központ a soft programok megvalósítása érdekében került bevonásra
a projektbe.
Tekintettel azonban arra, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor meghatározott műszaki
tartalomban jelentős változások történtek, a Cívis Ház Zrt által a Jászai Mari téren
megvalósítani tervezett parkolóház nem épül meg, amelyre tekintettel a továbbiakban
indokolatlan a Cívis Ház Zrt. konzorciumi tagságának fenntartása.
A projektben tehát módosul a konzorciumi partnerek száma, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint konzorciumvezető mellett partnerként a Debreceni Művelődési Központ
marad a „soft” programok megvalósítása kapcsán.
A Megállapodás módosításához, így a konzorciumi tag kilépéséhez is támogatói jóváhagyás
szükséges. A Megállapodás értelmében a kilépő tag köteles írásban tételesen elszámolni a
projekt kapcsán rábízott anyagi eszközökkel és a felmerült anyagi költségekkel. Tekintettel
azonban arra, hogy jelen projekt során a Cívis Ház Zrt. a megvalósítást még nem kezdte meg
és az előleg lehívását sem kezdeményezte, elszámolási kötelezettség nem merül fel részéről.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11., 17. pontjai,
valamint a 107. §-a, a 104/2016. (IV. 28.) határozat és a 125/2016. (V. 26.) határozat és a 279/2016 (X.
13.) számú határozatokra

1./ tudomásul veszi, hogy a Cívis Ház Zrt. kezdeményezi a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
azonosítószámon nyilvántartott „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című
projekt megvalósítása érdekében a 279/2016. (X. 13.) határozat alapján megkötött konzorciumi
együttműködési megállapodásból történő kilépését.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató)
jóváhagyása érdekében az 1./ pont alapján a konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításának és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok elkészítésére és a
Támogató részére történő benyújtására, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának benyújtásában
való
közreműködésre és Debreceni Művelődési Központ, mint a konzorcium tagjának
tájékoztatására, és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításának, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatoknak és dokumentumoknak az
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának elkészítéséért és a Támogató
részére történő benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője;
benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője;
aláírásáért: a polgármester.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. november 18.

Dr. Papp László
polgármester

