Tárgy:

Sürgősségi indítvány „„Pályázat benyújtásáról az Interreg
V-A Románia-Magyarország Program pályázati
felhívásra” tárgyú 306/2017. (XII. 14.) és 307/2017. (XII.
14.) határozatok módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program Monitoring Bizottsága
74/09.04.2019 számú döntése alapján – mely 2019. május 27-én került közlésre - az Önkormányzat által
benyújtott „Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” és a
„Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and Historical Heritage”
elnevezésű támogatási kérelmek pozitív elbírálásban részesültek.
Jelenleg mindkét projekt második, úgynevezett „Full Application” szakasza zajlik, amelyre vonatkozóan
a Támogatási Szerződések megkötéséhez szükséges a Közgyűlés döntése arról, hogy az Önkormányzat,
valamint a Csokonai Színház a Monitoring Bizottság döntésében szereplő, kéttizedes jegy pontosággal
meghatározott saját forrást biztosítja a stratégiai projektek Full Application szakaszban történő
megvalósításához.
Figyelemmel arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok
benyújtására 5 nap áll rendelkezésünkre, kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés sürgősséggel
történő megtárgyalására.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a „„Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program pályázati felhívásra”
tárgyú 306/2017. (XII. 14.) és 307/2017. (XII. 14.) határozatok módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. május 29.
Dr. Papp László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Papp László polgármester

Tárgy:
„Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A
Románia-Magyarország Program pályázati
felhívásra” tárgyú 306/2017. (XII. 14.) és
307/2017. (XII. 14.) határozatok módosítása

Iktatószám:
Ügyintéző:
Ács Judit

Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester
Dr. Kovács Ádám,
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
részére

Véleményező bizottságok:
Törvényességi véleményezés ideje:

2019.05.29

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Molnár Anett

Mellékletek:
166_2018
167_2018
306_2017
307_2017

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
306/2017. (XII. 14.) és a 307/2017. (XII. 14.) határozata alapján az Interreg V-A RomániaMagyarország 2014-2020 Program 6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése,
védelme, elősegítése és fejlesztése beruházási prioritásra 2019. február 28-i beadási határidővel
a Full Application szakaszra


„Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” címmel
támogatási kérelmet nyújtott be a Csokonai Színházzal és a Szigligeti Színházzal
konzorciumban, valamint



„Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and Historical
Heritage” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a Csokonai Színházzal, a
Körösvidéki Múzeummal és a Várad Kulturális Folyóirattal konzorciumban.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program Monitoring
Bizottsága 74/09.04.2019 számú döntése alapján (a továbbiakban: „MB döntés”) a támogatási
kérelmek pozitív elbírálásban részesültek. 2019. május 27-én az Értékelő Munkacsoport elnöke
hivatalos értesítésében jelezte, hogy a „Romanian-Hungarian Cross-border cultural
incubator for performing arts” és a „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre
of Cultural and Historical Heritage” elnevezésű projektek a szakmai értékelés alapján
támogatásra érdemesek.
A Támogatási Szerződések megkötésének feltétele a Közgyűlés azon határozata, amely
tartalmazza az Önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a támogatás
elnyerése esetén biztosítja az MB döntésben szereplő, kéttizedes jegy pontosággal
meghatározott saját forrást.
Jelenleg mindkét projekt második, úgynevezett „Full Application” szakasza zajlik, amelyre
vonatkozóan a Támogatási Szerződések megkötéséhez szükséges okmányok beszerzése és
benyújtása van folyamatban.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés által korábban, a 306/2017. (XII. 14.), a 307/2017.
(XII. 14.), valamint a 166/2018. (IX. 27.) és a 167/2018. (IX. 27.) határozatokkal elfogadott
saját források összege nincs összhangban az MB döntésben foglalt saját források összegével,
szükséges a Támogatási Szerződések megkötéséhez a Közgyűlés döntése arról, hogy az
Önkormányzat, valamint a Csokonai Színház az MB döntésben szereplő, kéttizedes jegy
pontosággal meghatározott saját forrást biztosítja a stratégiai projektek Full Application
szakaszban történő megvalósításához.

I. „Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” című,
ROHU445 azonosító számú projekt:
A konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.511.341,00 €, ebből:
a) az Önkormányzat összköltségvetése nettó 5.917.792,80 €, melyből a tervezett önerő nettó
295.948,81 € az alábbiak szerint:



a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 36.000,00 €, melyből az önerő: nettó
1.800,36 €, ERFA támogatás: 30.600,00 € ERFA, állami költségvetési társfinanszírozás:
3.599,64 €,
a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 5.881.792,80 €, melyből az önerő:
nettó 294.148,45 €, ERFA támogatás: 4.999.523,88 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 588.120,47 €.

b) a Csokonai Színház összköltségvetése nettó 593.548,20 €, melyből tervezett önerő nettó
29.683,34 € az alábbiak szerint:


a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 9.300,00 €, melyből az önerő nettó:
465,09 €, ERFA támogatás: 7.905,00 €, állami költségvetési társfinanszírozás: 929,91
€,



a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 584.248,20 €, melyből az önerő:
nettó 29.218,25 €, ERFA támogatás: 496.610,97 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 58.418,98 €.

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%;
II. „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and Historical
Heritage” című, ROHU446 azonosító számú projekt:
A konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.488.641,00 €, ebből:
a) az Önkormányzat összköltségvetése: nettó 5.919.792,80 €, melyből a tervezett önerő nettó
296.048,83 € az alábbiak szerint:


a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 36.000,00 €, melyből az önerő nettó
1.800,36 €, 30.600,00 € ERFA támogatás: 3.599,64 € állami költségvetési
társfinanszírozás mellett.



a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 5.883.792,80 €, melyből az önerő:
nettó 294.248,47 €, ERFA támogatás: 5.001.223,88 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 588.320,45 €.

b) a Csokonai Színház összköltségvetése: nettó 568.848,20 €, melyből a tervezett önerő nettó
28.448,09 € az alábbiak szerint:


a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 9.300,00 €, melyből az önerő nettó
465,09 €, 7.905,00 € ERFA támogatás: 929,91 € állami költségvetési társfinanszírozás
mellett.



a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 559.548,20 €, melyből az önerő:
nettó 27.983,00 €, ERFA támogatás: 475.615,97 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 55.949,23 €.

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%, a saját forrás
mértékének évek szerinti megoszlása egyelőre nem ismert.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.
I. Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
7. pontja, és 107. §-a alapján, figyelemmel a 306/2017. (XII. 14.), valamint a 166/2018.
(IX. 27.) határozatra
1./ módosítja a „Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
pályázati felhívásra” tárgyú 306/2017. (XII. 14.) határozat 4-5.és 7. pontját az alábbiak szerint:
a) A határozat 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:
„4./ A projekt adatai:
a) a projekt címe: „Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for
performing arts” (Román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az
előadóművészetek számára), rövidnév: CBC Incubator
b) a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: KULTURÁLIS INKUBÁTOR;
c) a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8439/2/B/21 hrsz-ú albetét;
d) a felhívás megnevezése: Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program;
e) a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.511.341,00 €, ebből:
ea) az Önkormányzat összköltségvetése nettó 5.917.792,80 €, melyből a tervezett
önerő nettó 295.948,81 € az alábbiak szerint:
 a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 36.000,00 €, melyből az önerő:
nettó 1.800,36 €, ERFA támogatás: 30.600,00 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 3.599,64 €,
 a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 5.881.792,80 €, melyből az
önerő: nettó 294,148,45 €, ERFA támogatás: 4.999.523,88 €, állami
költségvetési társfinanszírozás: 588.120,47 €.
eb) a Csokonai Színház összköltségvetése nettó 593.548,20 €, melyből tervezett önerő
nettó 29.683,34 € az alábbiak szerint:


a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 9.300,00 €, melyből az önerő:
nettó 465,09 €, ERFA támogatás: 7.905,00 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 929,91 €,



a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 584.248,20 €, melyből az
önerő: nettó 29.218,25 €, ERFA támogatás: 496.610,97 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 58.418,98 €.

f)

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:100%;

g)

az igényelt magyar partneri támogatás összege: nettó 6.511.341,00 €.”

b) A határozat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép:
„5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén
saját forrást, legfeljebb a 4./ pont ea) alpontjában meghatározott nettó
295.948,81 €-t, ezen belül a Concept Note szakaszra 1.800,36 €-t, a Full Application
szakaszra 294,148,45 €-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021.,
2022. évi költségvetései terhére biztosítja.”
c) A határozat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép:
„7./ Felkéri a Csokonai Színház igazgatóját, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás
elnyerése esetén a saját forrást, legfeljebb a 4./ pont eb) alpontjában nettó 29.683,34 €-t,
ezen belül a Concept Note szakaszra 465,09 €-t, a Full Application szakaszra 29.218,25 €-t
a Csokonai Színház 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetéseibe tervezzen be.
Határidő: 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Felelős: Csokonai Színház igazgatója”
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a Csokonai Színház igazgatóját tájékoztassa,
b) a Támogatási Szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat határidőben készítse
el és nyújtsa be,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződések, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a tájékoztatásért, a Támogatási Szerződések és a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírásáért, elkészítéséért és
benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
II. Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
7. pontja, és 107. §-a alapján, figyelemmel a 307/2017. (XII. 14.), valamint a 167/2018.
(IX. 27.) határozatra
1./ Módosítja a „Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
pályázati felhívásra” tárgyú 307/2017. (XII. 14.) határozat 4-5. és 7. pontját az alábbiak szerint:
a) A határozat 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:
„4./ A projekt adatai:
a) a projekt címe: „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of
Cultural and Historical Heritage”, (Román-magyar határon átnyúló Képzési
Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára) rövidnév:
EduCultCentre

b) a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: KÉPZÉSI
ÉRTÉKTÁR;

KÖZPONT ÉS

c) a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8439/2/B/22 hrsz-ú albetét;
d) a felhívás megnevezése: Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program;
e) a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.488.641,00 €, ebből:
ea) az Önkormányzat összköltségvetése: nettó 5.919.792,80 €, melyből a
tervezett önerő nettó 296.048,83 € az alábbiak szerint:
 a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 36.000,00 €, melyből az
önerő: nettó 1.800,36 €, ERFA támogatás: 30.600,00 €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 3.599,64 €,
 a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 5.883.792,80 €, melyből
az önerő: nettó 294.248,47 €, ERFA támogatás: 5.001.223,88 €, állami
költségvetési társfinanszírozás: 588.320,45 €.
eb) a Csokonai Színház összköltségvetése: nettó 568.848,20 €, melyből a
tervezett önerő nettó 28.448,09 € az alábbiak szerint:
 a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 9.300,00 €, melyből az
önerő: nettó 465,09 €, ERFA támogatás: 7.905,00 €, €, állami költségvetési
társfinanszírozás: 929,91 €,
 a Full Application szakasz összköltségvetése nettó 559.548,20 €, melyből az
önerő: nettó 27.983,00 €, ERFA támogatás: 475.615,97 €, állami
költségvetési társfinanszírozás: 55.949,23 €.
f) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%;
g) az igényelt magyar partneri támogatás összege: nettó 6.488.641,00 €.”
b) A határozat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép:
„5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén
saját forrást, legfeljebb a 4./ pont ea) alpontjában meghatározott nettó
296.048,83 €-t, ezen belül a Concept Note szakaszra 1.800,36 €-t, a Full Application
szakaszra 294.248,47 €-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021.,
2022. évi költségvetései terhére biztosítja.”
c) A határozat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép:
„7./ Felkéri a Csokonai Színház igazgatóját, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás
elnyerése esetén a saját forrást, legfeljebb a 4./ pont eb) alpontjában meghatározott nettó
28.448,09 €-t, ezen belül a Concept Note szakaszra 465,09 €-t, a Full Application szakaszra
27.983,00 €-t a Csokonai Színház 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetéseibe tervezzen
be.
Határidő: 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Felelős: Csokonai Színház igazgatója”

2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a Csokonai Színház igazgatóját tájékoztassa,
b) a Támogatási Szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat határidőben készítse
el és nyújtsa be,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződések, valamint a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a tájékoztatásért, a Támogatási Szerződések és a kapcsolódó
jognyilatkozatok és dokumentumok aláírásáért, elkészítéséért és
benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 29.
Dr. Papp László
polgármester

