ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Papp László polgármester

Tárgy:
Egyes TOP felhívások keretében megvalósításra
kerülő projektekkel kapcsolatos döntések
meghozatala

Iktatószám:
Ügyintéző:

Gedeon Tamás
Nagy-Gergely Valéria

Feladatot jelent:
Dr. Papp László
polgármester
Szűcs László,
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Pacza Gergely,
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Dr. Kovács Ádám,
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
Póser Zoltán,
az EDC Debrecen nonprofit Kft. ügyvezetője
részére

Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezésre benyújtás
időpontja:
Törvényességi ellenőrzést végezte:

Mellékletek:

Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi
Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
2022.04.14
Dr. Kovács Krisztina

Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a Területés Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében meghirdetett TOP6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott
TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 azonosító számú, „Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő
infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága 100%-os támogatási intenzitás
mellett 150.311.417 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogatási szerződés
2018. február 5. napján lépett hatályba.
A fenti pályázat benyújtásakor az Önkormányzat a Debrecen, Epreskert utca 7. szám alatt
(hrsz.:13883) működő egészségügyi alapellátás nyújtásához megfelelő minőségű
infrastrukturális fejlesztés megvalósítását, az ezzel összefüggő eszközbeszerzést, valamint a jó
minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását tervezte. A fejlesztés lehetővé tette
volna a munkafeltételek javítását, a környezettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének
megvalósítását, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek
egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférését.
A projekt előkészítése során, a tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzés alapján, a
kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2018. augusztus 29. napján az Önkormányzat
és a Megalit’ 90 Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság tervezési szerződést kötöttek,
mely alapján a tervező a kiviteli tervdokumentációt határidőben 2019. április 30. napján le is
szállította. A projekt 1. számú szakmai beszámolójához már rendelkezésre állt a terveken kívül
a beszerzendő eszközök listája, a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki nyilatkozat az
akadálymentesítésről, illetve az energetikai tanúsítvány.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás első alkalommal 2019. szeptember 23. napján
indult, majd 2020. április 14. napján eredménytelenül zárult, mivel az eljárásban benyújtott
végleges árajánlatok mindegyike meghaladta a – közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
A közbeszerzési eljárás 2020. június 3. napján ismételten kiírásra került. Az eljárás
eredménytelenségét 2020. július 29. napján állapították meg. Ennek okát szintén az adta, hogy
az eljárásban a végleges árajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. E fedezet összegéhez legközelebb levő ajánlat is 20%-kal magasabb volt.
Ennek ismeretében kezdeményezzük a TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 azonosító számú, „Az
Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem
visszavonását.
Az Önkormányzatnak a TOP projektjeinek megvalósításához jelentős mértékű önerő bevonása
szükséges, tekintettel az elmúlt években történt építőipari áremelkedésre. A visszavonás
következtében felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még hátralévő, be nem fejezett
TOP projektek költségnövekményeinek fedezetére.

II.
Az Önkormányzatnak a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosító
számú, a „VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási
kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító
Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 59.938.127 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette, a támogatási szerződés 2017. december 8. napján lépett hatályba.
A fenti pályázat benyújtásakor az Önkormányzat a Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Csapó
utca 94. szám alatt működő telephelyén a szociális alapszolgáltatások nyújtásához megfelelő
minőségű infrastrukturális fejlesztés megvalósítását és az ezzel összefüggő eszközbeszerzést
tervezte. A fejlesztés lehetővé tette volna a munkafeltételek javítását, továbbá megteremtette
volna a lehetőséget, hogy az ellátottak jobb minőségű szolgáltatásokat vegyenek igénybe
megfelelő infrastrukturális feltételek és berendezési, felszerelési tárgyak között.
A projekt előkészítése során a tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzési eljárás
alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2019. május 8. napján az
Önkormányzat és a TOP-KVALITÁS Kft. tervezési szerződést kötöttek, mely alapján a tervező
a kiviteli tervdokumentációt határidőben 2019. augusztus 6. napján le is szállította. A projekt 1.
számú szakmai beszámolójához már rendelkezésre állt a beszerzendő eszközök listája is.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás 2020.
szeptember 3. napján jelent meg, az ajánlattételi határidő 2020. október 5. napja volt, mely első
ízben 2020. október 27. napjáig, majd másodszor 2020. november 10. napjáig
meghosszabbításra került, de időközben az Önkormányzat vezetése szakmai indokok alapján
az eljárás visszavonása mellett döntött.
Ennek ismeretében kezdeményezzük a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosító számú, a
„VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem
visszavonását.
Az előterjesztés I. pontjában részletezett indokok alapján, a visszavonás következtében
felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még hátralévő, be nem fejezett TOP projektek
költségnövekményeinek fedezetére.
III.
Az Önkormányzatnak a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosító
számú, a „VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási
kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító
Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 133.869.746 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette, a támogatási szerződés 2018. március 21. napján lépett hatályba.
A fenti pályázat benyújtásakor az Önkormányzat a Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pósa
utca 41. szám alatt működő telephelyén a szociális alapszolgáltatások nyújtásához megfelelő
minőségű infrastrukturális fejlesztés megvalósítását és az ezzel összefüggő eszközbeszerzést
tervezte. A fejlesztés lehetővé tette volna a munkafeltételek javítását, továbbá megteremtette
volna a lehetőséget, hogy az ellátottak jobb minőségű szolgáltatásokat vegyenek igénybe
megfelelő infrastrukturális feltételek és berendezési, felszerelési tárgyak között.

A projektelőkészítés során, a tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzés alapján, a
kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2019. május 8. napján az Önkormányzat és a
TOP-KVALITÁS Kft. tervezési szerződést kötöttek, mely alapján a tervező a kiviteli
tervdokumentációt a határidőben 2019. augusztus 6. napján le is szállította. A projekt 1. számú
szakmai beszámolójához projekt már rendelkezésre állt a beszerzendő eszközök listája is.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás 2020.
szeptember 3. napján jelent meg, az ajánlattételi határidő 2020. október 5. napja volt, mely első
ízben 2020. október 27. napjáig, majd másodszor 2020. november 10. napjáig
meghosszabbításra került, de időközben az Önkormányzat vezetése szakmai indokok alapján
az eljárás visszavonása mellett döntött.
Ennek ismeretében a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosító számú, a „VSzSz Pósa utcai
telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot vissza kívánjuk vonni, és az
előterjesztés I. pontjában részletezett indokok alapján a visszavonás következtében
felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még hátralévő, be nem fejezett TOP projektek
költségnövekményeinek fedezetére.
Az I.-III. pontban visszavonásra javasolt projektek felszabaduló forrását a TOP-6.3.2. Zöld
város kialakítása című pályázat keretében megvalósuló projektek többletköltségének fedezetére
tervezzük felhasználni. A visszavonásra javasolt projektek megvalósítása a 2021-2027
időszakban a TOP Plusz Program keretében betervezésre kerül.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokról dönteni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontjára, valamint az 59/2019. (IV.
18.) határozatra
1./ visszavonja a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
felhívásra a 215/2017. (X. 19.) határozat alapján benyújtott, „Az Epreskert utcai háziorvosi
rendelő infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és kezdeményezi a támogatási
szerződés megszüntetését.
2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 150.311.417,-Ft összegű forrás
átcsoportosítását a Területi Operatív Program keretein belül megvalósuló projektek
többletköltségének fedezetére.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét
a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint
b) az átcsoportosításhoz
szükséges intézkedések megtételére, továbbá
felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében a visszavonás jóváhagyását követően azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László
polgármester

II. Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a. pontjára, valamint az 59/2019. (IV.
18.) határozatra
1./ visszavonja a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” tárgyú felhívásra a 128/2017. (VI. 22.) határozat alapján benyújtott, a „VSzSz
Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és
kezdeményezi a támogatási szerződés megszüntetését.
2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 59.938.127,-Ft összegű forrás
átcsoportosítását a Területi Operatív Program keretein belül megvalósuló projektek
többletköltségének fedezetére.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét
a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint
b) az átcsoportosításhoz
szükséges intézkedések megtételére, továbbá
felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében a visszavonás jóváhagyását követően azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László
polgármester

III. Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a. pontjára, valamint az 59/2019. (IV.
18.) határozatra
1./ visszavonja a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” tárgyú felhívásra a 129/2017. (VI. 22.) határozat alapján benyújtott, a „VSzSz Pósa
utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és kezdeményezi a
támogatási szerződés megszüntetését.
2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 133.869.746,-Ft összegű forrás
átcsoportosítását a Területi Operatív Program keretein belül megvalósuló projektek
többletköltségének fedezetére.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét
a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint
b) az átcsoportosításhoz
szükséges intézkedések megtételére, továbbá
felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében a visszavonás jóváhagyását követően azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László
polgármester

