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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.7.1-16 „Megyei jogú városok leromlott
városi területeinek rehabilitációja” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.7.1-16-DE1-201700001 azonosító számú „Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen” című
támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív
Programok Irányító Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 590.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesítette (a továbbiakban: Projekt). A Támogatási Szerződés 2018.
július 10-én lépett hatályba.
Az Önkormányzat a Projektben, illetve az Integrált Területi Programjában a „Helyreállított
lakóegységek városi területeken (CO40) c. OP” elnevezésű indikátorhoz kapcsolódóan 30 db
lakóegység helyreállítását vállalta. Az indikátor teljesítéséhez a projektben 30 db szociális
bérlakás kialakítása/felújítása szükséges, melyek mindegyikébe az Önkormányzat egy másik, a
TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú, „Helyi szintű komplex programok
megvalósítása Debrecen Nagysándortelep – Vulkántelep városrészen” című projektjének
megvalósítása során, szociális munka keretében egyéni fejlesztési tervvel érintett személy
(család) beköltöztetése szükséges.
Az előkészítő szociális munka keretén belül felmért szegregációval és szegregációval
veszélyeztetett területen élők között 5 lehetségesen kijelölhető család sincs, akik alkalmasak
lennének a projektbe történő bevonásra. A Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján a
költözésbe kizárólag a költözés időpontja előtt legalább 1 évvel életvitelszerűen a
szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen élők vonhatók be, így a projektben
előírt feltételek és indikátorok teljesítése a projekt előkészítése során végzett felmérések
alapján nem teljesíthető.
A fentiekre tekintettel javaslom a TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001 azonosító számú „Szociális
városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen” című projekt támogatási kérelmének
visszavonását, valamint a felszabaduló 590 millió forint támogatási összeg TOP-6.6.1-16
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra történő
átcsoportosítását az ezen felhívás keretein belül megvalósítani tervezett beruházások
forrásigényének biztosítására.
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 107. §-a alapján, figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontjára, valamint a 211/2018. (XI. 15.) határozatra
1./ visszavonja a „támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.7.1-16 „Megyei jogú városok
leromlott
városi
területeinek
rehabilitációja”
tárgyú
felhívásra”
tárgyú
282/2017. (XI. 23.) határozat alapján benyújtott, „Szociális városrehabilitáció a
Nagysándortelep-Vulkántelepen” című támogatási kérelmét.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

3./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 590 millió forint összegű forrás
TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra történő
átcsoportosítását.
4./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét az átcsoportosításhoz szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a
polgármestert az ehhez kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a visszavonás jóváhagyását követően azonnal
az átcsoportosítás kezdeményezéséért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2019. február 12.

Dr. Papp László
polgármester

