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Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.3.2-15 „Zöld város
kialakítása” tárgyú felhívásra a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a
továbbiakban: Közgyűlés)
• 99/2016. (IV. 28.) határozata alapján „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
• 100/2016. (IV. 28.) határozata alapján „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”,
• 101/2016. (IV. 28.) határozata alapján „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
• 102/2016. (IV. 28.) határozata alapján „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
• 103/2016. (IV. 28.) határozata alapján „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”,
• 104/2016. (IV. 28.) határozata alapján „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”
címmel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási
kérelmet nyújtott be 2016. május 17. napján.
2016. április 28. napjáig még nem volt ismert, hogy a projektek során a „soft” elemek milyen
módon, mely konzorciumi partnerek bevonásával kerülnek megvalósításra. A Közgyűlés 2016.
május 26. napján tartott rendes ülésén a fent említett határozatok módosításra kerültek és a Libakert,
a Sestakert, valamint a Dobozi lakótelep esetében a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, míg az Újkert
és a Vénkert esetében a Debreceni Művelődési Központ, a Belváros esetében pedig a Cívis Ház Zrt.
és a Debreceni Művelődési Központ került konzorciumi partnerként bevonásra.
A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 2016. augusztus 15. napján értesítette
az Önkormányzatot a pozitív támogatói döntéséről, amely szerint
• „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című, TOP-6.3.2-15-DE1-201600006 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét 653.000.000 Ft, azaz
hatszázötvenhárommillió forint összegű,
• „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című, TOP-6.3.2-15-DE1-201600005 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét 181.000.000 Ft, azaz
egyszáznyolcvanegymillió forint összegű,
• „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című, TOP-6.3.2-15-DE1-201600001 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét 613.000.000 Ft, azaz
hatszáztizenhárommillió forint összegű,
• „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című, TOP-6.3.2-15-DE1-201600004 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét 239.000.000 Ft, azaz
kettőszázharminckilencmillió forint összegű,
• „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című, TOP-6.3.2-15-DE12016-00003 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét 296.000.000 Ft, azaz
kettőszázkilencvenhatmillió forint összegű
támogatásra érdemesnek ítélte.
Az Önkormányzat a „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című, TOP-6.3.2-15DE1-2016-00002 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmével kapcsolatban 2016.
szeptember 21. napján értesült a pozitív támogatói döntésről, tehát arról, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság, illetve a Magyar Köztársaság Kormánya 1.775.000.000 Ft, azaz
egymilliárd-hétszázhetvenötmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti az
Önkormányzat támogatási kérelmét.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a támogatási döntésről szóló értesítés kedvezményezett általi kézhezvételétől

számított harminc napon belül meg kell kötni a támogatási szerződést.
A Konzorcium az azt létrehozó, és a Közgyűlés által már jóváhagyott „Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás a Támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum aláírásával
már létrejött.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárának ROP 2016-4 számú Utasítása (a továbbiakban: Utasítás) kimondja, hogy
amennyiben a támogatási kérelem támogatást nyer, úgy az együttműködő feleknek meg kell
kötniük a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt
megvalósítására” című megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás).
Az Utasítás szerint a Megállapodásra a támogatói döntésről szóló dokumentum-csomagban szereplő
minta alkalmazandó azzal, hogy a minta 1-8. pontjai nem törölhetőek, nem módosíthatóak, csak a
költségekre vonatkozó adatokkal lehet azokat feltölteni, illetve a Megállapodás 9. pontjában
kerülhetnek rögzítésre a tagok egyéb, egymással egyeztetett, a feladat végrehajtásában való
közreműködésük részletezésére vonatkozó megállapításai.
2016. szeptember 15. napján a Közgyűlés
• 244/2016. (IX. 15.) határozata alapján „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
• 245/2016. (IX. 15.) határozata alapján „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”,
• 246/2016. (IX. 15.) határozata alapján „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
• 247/2016. (IX. 15.) határozata alapján „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”,
• 248/2016. (IX. 15.) határozata alapján „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
című támogatási kérelmekhez kapcsolódó, a támogatásban részesített projektek megvalósítására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás tervezeteket jóváhagyta.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című
támogatási kérelme kapcsán a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodás-tervezet esetében is szükséges a Közgyűlés jóváhagyó döntése. A konzorciumi
együttműködési megállapodás-tervezete a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című támogatási kérelem esetében:
•
•
•
•

•
•
•

a projekt címe: „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”;
a projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002;
a projekt összes költsége: 1.775.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hétszázhetvenötmillió forint;
a projekt költségmegosztása:
◦ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 1.436.050.000 Ft, azaz egymilliárdnégyszázharminchatmillió-ötvenezer forint;
◦ Debreceni Művelődési Központ: 31.950.000 Ft, azaz harmincegymilliókilencszázötvenezer;
◦ Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 307.000.000 Ft, azaz
háromszázhétmillió forint;
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 613.000.000 Ft, azaz
hatszáztizenhárommillió forint;
a megítélt támogatás összege: 1.775.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hétszázhetvenötmillió
forint;
megvalósításának tervezett kezdete: 2016. október 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.
H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11.,
17. pontjai, valamint a 107. §-a, a 104/2016. (IV. 28.) határozat és a 125/2016. (V. 26.) határozat
alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.), a 172/2015. (IX. 24.), a
191/2015. (IX. 24.) és a 157/2016. (VI. 23.) határozatokra
1./ konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Debreceni Művelődési Központtal
(székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 22., képviseli: Jantyik Zsolt igazgató) és a Cívis Ház
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., képviseli:
Kováts Ákos Pál vezérigazgató) a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámon nyilvántartott,
1.775.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hétszázhetvenötmillió forint összegű támogatásban részesülő
„Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt megvalósítására.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a konzorciumi együttműködési
megállapodás, a támogatási szerződés és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
elkészítésére és benyújtására, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi
együttműködési megállapodás benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza a
polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás, a támogatási szerződés, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. október 21.
Felelős: a konzorciumi együttműködési megállapodás, a támogatási szerződés, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője;
- benyújtásában való közreműködésért: a Humán Főosztály vezetője, a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője;
- aláírásáért: a polgármester.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. október 3.
Dr. Papp László
polgármester

