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Tisztelt Közgyűlés!
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia az egyik alapdokumentuma a 2014-2020 közötti
tervezési időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források
felhasználhatóságának. A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyei jogú városok
elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)
finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítenek a gazdaságfejlesztést és a
településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei jogú városi integrált területi
programokat a TOP tartalmi és forrás keretei között.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Integrált Területi
Programjának (a továbbiakban: ITP) 2.2 módosított verzióját a 59/2019. (IV.18.) határozatával
fogadta el, amely határozatban felkérte a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy annak
végrehajtásáról az éves felülvizsgálattal egyidejűleg számoljon be, melynek a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője az alábbiak szerint tesz eleget.
A Kormány az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával elfogadta Debrecen ITP-jét, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az ITP végrehajtására rendelkezésre álló
forráskeretét 43,32 milliárd Ft-ban határozta meg. Ezen túlmenően a keret kiegészült még 1,5
milliárd Ft-al, amely új bölcsődei férőhelyek létesítésére fordítható, illetve további 2 milliárd
Ft támogatással, amely önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének támogatására
költhető el.
Az ITP-ben foglalt fejlesztési elképzelésekkel összhangban DMJV Önkormányzata a TOP-6
Fenntartható városfejlesztés prioritáson eddig összesen 99 olyan támogatási kérelem került
benyújtásra, amelyek jelenleg megvalósulás alatt állnak, vagy már megvalósultak,
összesen 41,1 milliárd Ft támogatási igénnyel. A maradék forráskeretből további pályázatok
kerülnek benyújtásra: 2 milliárd Ft összegben önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítésére, 0,3 milliárd Ft összegben új bölcsődei férőhely létesítésére, 0,25 milliárd Ft
összegben további egészségügyi alapellátási helyek korszerűsítésére, a forráskeret maradék
része pedig a meglévő projektekben időközben jelentkező többletköltségek fedezetére kerül
felhasználásra.
Az ITP végrehajtásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2019.
április 18-án elfogadott beszámoló óta eltelt egy éves időszakban 3 új támogatási kérelem került
benyújtásra 3,3 milliárd Ft támogatási igénnyel új bölcsődék létesítésére, amelyek támogatási
szerződései 2020 elején kerültek megkötésre.
A beszámoló által felölet időszakban 14 projekt esetében került sor többlet támogatási igény
benyújtására összesen 682.295.547 Ft értékben, ezek közül a 7 projekt esetében ítélt meg eddig
a Kormány összesen 288.881.661 Ft forrásemelést, a további igények elbírálás alatt állnak.
Összesen több mint 430 módosítási igényt kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetnél,
amely elsősorban a projektek ütemezésével kapcsolatban vált szükségessé. Az időszakban 176
mérföldkő teljesült.
A Közreműködő Szervezet a lefolytatott 31 helyszíni ellenőrzés során a projektek szabályszerű
előrehaladását állapította meg.
2020-ban elkészült az ITP 2.3 verziója is, amely a 9/2020. (II. 13.) határozattal elfogadásra
került.
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A 99 projekt vonatkozásában összesen több mint 6.520 dokumentum aláírása történt meg és
több mint 850 projektelőrehaladási egyeztetés került lefolytatásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjének előterjesztésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
alapján, figyelemmel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, az 1612/2016. (XI. 8.) Korm.
határozatban és az 59/2019. (IV. 18.) határozatban foglaltakra
tudomásul veszi a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű
dokumentumban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. június 23.

Dr. Kovács Ádám
kabinetvezető

