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1. Együttműködési Megállapodás tervezet
2. 156/2016. (VI.23.) határozat

Debreceni

Tisztelt Közgyűlés!
A 2016. június 23-ai ülésen tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést, miszerint a Debreceni
Főpályaudvar előkészítéseként a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP)
keretében KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0002 azonosítószámon megvalósított „Intermodális Közösségi
Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben” nevű előkészítő projekt keretében elkészített tervek
és egyéb dokumentumok alapján a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF
Zrt.), - mint a támogatás lehívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2016. évre
szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat szerint
jogosult beruházó -, önkormányzati jóváhagyással 2016. március 8-án benyújtotta a Debreceni
Főpályaudvar megvalósításához szükséges támogatási kérelmét a Támogatóhoz.
Az azóta eltelt időszak alatt a támogatási kérelem Támogató általi elbírálása sikeresen megtörtént,
mely alapján a NIF Zrt-vel kötendő Támogatási Szerződés véglegesítése folyamatban van.
A Tisztelt Közgyűlés szintén a 2016. június 23-ai ülésen döntést hozott az Önkormányzat és a NIF
Zrt. közötti együttműködési megállapodásról, mely együttműködési megállapodást a felek a projekt
előkészítésében és megvalósításában való sikeres együttműködés érdekében kötnek. Ennek a
megállapodásnak a tervezete kiterjedt többek között az előkészítő projekt során keletkezett tervek,
dokumentumok felhasználási jogának átadására, az engedélyezési eljárások során az Önkormányzat
mellett a NIF Zrt-nek építtetői jogkörbe való beemelésére, a kommunikációs együttműködésre,
valamint a beruházási terület felhasználásának jogi rendezésére.
A „Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása” tárgyú projekt tervei szerint a
KÖZOP-forrásból finanszírozott 2-es villamos projektben már megépített infrastruktúra egy része
szükségszerűen visszabontásra kerülne. Ezen projekt átadása óta az 5 éves fenntartási időszak még
nem telt el, így annak ellenére, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból
megvalósuló műszaki tartalommal a szolgáltatás színvonalának és biztonságának növekedése
várható, mégis felmerülhet a visszafizetési kötelezettség, mely Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatát fogja terhelni.
Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés mellékletét fogja képezni a NIF Zrt-vel létrejövő
együttműködési megállapodásunk, a Támogató a projekt keretében átépülő villamos végállomás
kapcsán az alábbi rendelkezés beemelését kérte az együttműködési megállapodásba:
„Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Projekt keretében átépülő villamos végállomás teljes
műszaki tartalmát a NIF Zrt. támogatott projektrészként emeli be azzal, hogy a KÖZOP-5.2.0-072008-0001 azonosító számú projekt vonatkozásában a NIF Zrt. bármilyen felelősségét a Felek
kizárják.”
Az együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is
szerepelnek a végleges tervezetben.
A kiegészített együttműködési megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövege az előterjesztés
mellékletét képezi.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése és a 2012.
évi XLI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ kiegészíti a 156/2016. (VI. 23.) önkormányzati határozat 2. pontját azzal, hogy amennyiben a
Debreceni Főpályaudvar projekt építése során a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú,
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nevű projekt kapcsán az Önkormányzatnak
visszafizetési kötelezettsége keletkezne, annak megfizetésére előzetes kötelezettséget vállal.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban foglaltakkal kiegészített együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. szeptember 8.

Dr. Papp László
polgármester

