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Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2015. december 18-án megjelent,
majd 2016. március 11-én módosított TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségben” tárgyú felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016. (III. 31.) határozata alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal
konzorciumban 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be.
A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 2016. július 20-án kelt levelében
értesítette az Önkormányzatot döntéséről, amely szerint a TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001
azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási kérelmét 3.615.000.000 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
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
Államtitkár ROP 2016-4 számú Utasítása (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 (továbbiakban: Megállapodás).
A Támogatói Döntés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát is
szükséges konzorciumi partnerként bevonni, tekintettel arra, hogy a projekt során saját
teljesítésben a Hivatal munkatársai közreműködnek a megvalósításban és így a projekt személyi
jellegű költségei között a bérek az elvégzett munkával arányosan elszámolhatóak.
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.
Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés kötelező melléklete a Megállapodás, ezért annak
2016. augusztus végi megkötését megelőzően az Önkormányzatnak aláírt Megállapodással kell
rendelkeznie.
A projekt vonatkozásában:

 a projekt címe: „Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben”;
 azonosító száma: TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001;
 a projekt összes költsége: 3.615.000.000 Ft, azaz hárommilliárd-hatszáztizenötmillió forint;
 a projekt költségmegosztása:
 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 452.000.000 Ft
 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: 54.000.000 Ft
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 3.109.000.000 Ft
 a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 3.615.000.000 Ft, azaz
hárommilliárd-hatszáztizenötmillió forint;
 a megítélt támogatás összege: 3.615.000.000 Ft, azaz hárommilliárd-hatszáztizenötmillió
forint.
 megvalósításának kezdete: 2016. szeptember 1.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
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. és 13. pontja,
valamint a 107. §-a és a 42/2016. (III. 31.) önkormányzati határozat alapján, figyelemmel a
172/2015. (IX. 24.), a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.), a 191/2015. (IX. 24.) és a
157/2016. (VI. 23.) önkormányzati határozatra
1./ konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal és
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával a TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001
azonosítószámmal nyilvántartott, 3.615.000.000 Ft összegű támogatásban részesülő „Munkaerőpiaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben” 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 támogatási
szerződés benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza a jegyzőt a konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására, a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás, a támogatási szerződés, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
aláírására.

Határidő: 2016. augusztus 20.
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 Polgármesteri Kabinetiroda vezetője;
- aláírásáért: a polgármester, a jegyző.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. augusztus 4.

Dr. Papp László
polgármester

