Tárgy: Sürgősségi indítvány „Az RRF-1.1.2-2021 kódszámú
„Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívásra
benyújtott „Új bölcsőde létesítése a Postakert
városrészen” tárgyú beruházás kivitelezéséhez
szükséges előzetes kötelezettségvállalás” tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi
a debreceni 9449 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Zelemér utca 4. szám alatt található ingatlan.
Az Önkormányzat 2016-ban majd 2017-ben is nyújtott be pályázatot a TOP-6.2.1 felhívás keretében
az „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” címmel. A pályázat elhúzódása és a pandémia
okozta jelentős áremelkedések miatt a TOP pályázat visszavonásra került, azonban a projekt
előrehaladott állapota miatt (lezárult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás) az
Önkormányzat Közgyűlése a 107/2021. (XI. 25.) határozatával támogatási kérelmet nyújtott be a
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében megjelent felhívásra és újraindította a
projektet. A támogatás teljes összeg bruttó 1.228.971.647.- Ft.
Tekintettel a lehívható előleg mértékére (bruttó 912.191.486.- Ft) az Önkormányzatnak a 2023. évi
költségvetés terhére szükséges előzetes kötelezettséget vállalnia a vállalkozási szerződés hatályba
léptetéséhez és a projekthez kapcsolódó egyéb járulékos projektköltségek (mint
projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, eszköz beszerzése) biztosításához szükséges
további bruttó 463.890.715.- Ft-ra vonatkozóan.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „Az RRF-1.1.2-2021 kódszámú
„Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Új bölcsőde létesítése a Postakert
városrészen” tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalás” tárgyú
közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Határozati javaslat:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján,
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
„Az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Új
bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges előzetes
kötelezettségvállalás” tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2022. június 22.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016-ban majd
2017-ben is nyújtott be pályázatot a TOP-6.2.1 felhívás keretében „Új bölcsőde létesítése a
Postakert városrészen” címmel. A pályázat elhúzódása és a pandémia okozta jelentős
áremelkedések miatt a TOP pályázat visszavonásra került, azonban a projekt előrehaladott állapota
miatt (lezárult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás) az Önkormányzat
Közgyűlése a 107/2021. (XI. 25.) határozatával támogatási kérelmet nyújtott be a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében megjelent felhívásra és újraindította a projektet. A
benyújtáskor igényelt támogatás összege bruttó 1.440.000.000.- Ft volt.
A pályázat benyújtása határidőben, 2022. január 4-én megtörtént. Az Önkormányzat 2022. március
23-án kapta meg a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést. Az elnyert támogatás teljes összege
bruttó 1.228.971.647.- Ft, melyre vonatkozóan 2022. májusában megkötésre került a támogatási
szerződés.
Az Irányító Hatóság előzetes tájékoztatás alapján a pályázati keretösszegből csak a likviditási terv
alapján 2022-ben felhasználni tervezett összeg 150%-a hívható le előlegként, mely bruttó
912.191.486.- Ft-ot jelent.
Az Önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. december 28-án
vállalkozási szerződést kötött a Stabil Mérnöki Iroda, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel az
épület megvalósítására, azonban a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a szerződés teljes
fedezete rendelkezésre álljon, valamint biztosítani szükséges a projekthez kapcsolódó egyéb
járulékos költségeket, mint projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása és eszközök beszerzése.
Tekintettel a lehívható előleg mértékére (bruttó 912.191.486.- Ft) az Önkormányzatnak a 2023. évi
költségvetés terhére szükséges előzetes kötelezettséget vállalnia a vállalkozási szerződés hatályba
léptetéséhez és az egyéb járulékos költségek biztosításához szükséges további bruttó 463.890.715.Ft-ra vonatkozóan.
II.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján,
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és
107. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése és a 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 107/2021. (XI. 25.)
határozatra
1./ előzetesen kötelezettséget vállal az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés
fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” tárgyú
beruházás kivitelezéséhez és a projekthez kapcsolódó egyéb járulékos költségek biztosításához
szükséges bruttó 463.890.715 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
az ott meghatározott összeget Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetésébe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

a 2023. évi költségvetés tervezési időszaka
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. június 22.
Dr. Papp László
polgármester

