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Tisztelt Közgyűlés!
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITP) 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.
A Kormány az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával elfogadta Debrecen ITP-jét, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az ITP
végrehajtására rendelkezésre álló forráskeretét 43,32 milliárd Ft-ban határozta meg.
Az ITP-ben foglalt fejlesztési elképzelésekkel összhangban az Önkormányzat a TOP-6
Fenntartható városfejlesztés prioritáson összesen 101 támogatási kérelemmel rendelkezik
41,77 milliárd Ft összegben (a forráskeret fennmaradó része a projektekben időközben
jelentkező többletköltségek fedezetére kerül felhasználásra).
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Integrált Területi
Programjának 2.2 módosított verzióját a 65/2018. (IV. 26.) határozatával fogadta el.
Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján az Európai Bizottság elfogadta a TOP 3. számú
módosítását, melynek révén Debrecen Megyei Jogú Város TOP-6.8 (Gazdaság-fejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés) intézkedésének 7 éves keretösszegéből a TOP-6.2
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése) intézkedés
keretösszegére 2.100.000.000 Ft kerül átcsoportosításra.
A TOP fenti módosítása következtében a kapcsolódó indikátorok célértékei is felülvizsgálatra
kerültek, melyek közül az ITP-ben az eredményességmérési kerethez tartozó „A foglalkoztatási
paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma” indikátor 2018-ban
elérendő célértéke 208 főre, 2023-ban elérendő célértéke 1037 főre módosul; ugyanakkor a
szintén eredményességmérési kerethez tartozó „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését
biztosító férőhelyek száma” indikátor értéke nem változik.
Az átcsoportosított 2.100.000.000 Ft kizárólag új bölcsődei férőhelyek kialakítására fordítható.
Az Irányító Hatóság a Közgyűlés által elfogadott módosított ITP-t a Kormány elé terjeszti. A
Kormány döntését követően a TOP Éves Fejlesztési Keretbe betervezésre kerül az új bölcsődei
férőhelyek létesítését biztosító felhívás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban, valamint a
86/2017. (V. 25.) határozatban és a 65/2018. (IV. 26.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentum
módosított 2.2 verzióját a melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumot terjessze a
Pénzügyminisztérium elé elfogadásra.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. november 8.

Dr. Papp László
polgármester

