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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván benyújtani 5
intézményre vonatkozóan.

A felhívás célja: A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas
önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás
területén,
megteremtve
a
szolgáltatásnyújtás
megfelelő
infrastrukturális
feltételeit.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok
végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint
növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások
induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság
foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez,
illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.
A megvalósítás helyszínei:






4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.
4029 Debrecen, Csapó u. 94.
4031 Debrecen, Pósa u. 41.
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 45.
4033 Debrecen, Süveg u. 3.

hrsz.: 20317
hrsz.: 6938/3/A/16
hrsz.: 17857
hrsz.: 21562/3/7
hrsz.: 4217

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos Pályázati felhívás Területspecifikus
mellékletében foglaltak szerint 2017. június 30. napja.
A támogatás mértéke, összege:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Jelen Felhívás keretében rendelkezésre álló összeg 692.000.000 Ft.
Jelen projektek megvalósításra elnyerni kívánt támogatás összege: 692.000.000 Ft.
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) férőhely bővítése,
b) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is),
c) új szolgáltatás létrehozása,
d) új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek
kiépítése,
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása,
felújítása.

B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez
kapcsolódó eszközöket is),
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
c) járműbeszerzés.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a)
b)
c)
d)

Akadálymentesítés;
Szórt azbeszt mentesítése;
Energiahatékonysági intézkedések;
Nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.:
játszósarok),
b) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes
parkoló-férőhely fejlesztése,
c) megújuló energiaforrások alkalmazása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek),
d) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a
beruházás környezetében - amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése
valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja.
Megvalósítani kívánt projektek:
A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi táblázatban szereplő intézmények fejlesztésére vonatkozóan kívánunk
támogatási kérelmeket benyújtani:
Sorsz.

Projektnév
Projektköltség /bruttó/
Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali
I.
345.961.214,- Ft
Intézményének infrastrukturális fejlesztése
VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális
II.
59.938.127,- Ft
fejlesztése
VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális
III.
133.869.746,- Ft
fejlesztése
VSzSz
Thomas
Mann
utcai
telephelyének
IV.
82.771.699,- Ft
infrastrukturális fejlesztése
VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális
V.
69.459.214,- Ft
fejlesztése
Összesen:
692.000.000,- Ft
A Projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektek megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően maximum 24 hónap áll rendelkezésre.
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 8a.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 157/2016. (VI. 23.) és a 278/2016. (X. 13.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének
infrastrukturális fejlesztése”
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4027 Debrecen,
Ifjúság utca 2., hrsz.: 20317
- a felhívás száma: TOP-6.6.2-16;
- a projekt összes bruttó költsége: 345.961.214,- Ft, azaz háromszáznegyvenötmilliókilencszázhatvanegyezer- kettőszáztizennégy forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 345.961.214,- Ft, azaz
háromszáznegyvenötmillió- kilencszázhatvanegyezer- kettőszáztizennégy forint;
- az igényelt támogatás összege: 345.961.214,- Ft, azaz háromszáznegyvenötmilliókilencszázhatvanegyezer- kettőszáztizennégy forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 157/2016. (VI. 23.) és a 278/2016. (X. 13.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
-

a projekt címe: „VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése”
a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4029 Debrecen
Csapó utca 94., hrsz.: 6938/3/A/16
a felhívás száma: TOP-6.6.2-16;
a projekt összes bruttó költsége: 59.938.127,- Ft, azaz ötvenkilencmilliókilencszázharmincnyolcezer- százhuszonhét forint;
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 59.938.127,- Ft, azaz
ötvenkilencmillió- kilencszázharmincnyolcezer- százhuszonhét forint;
az igényelt támogatás összege: 59.938.127,- Ft, azaz ötvenkilencmilliókilencszázharmincnyolcezer- százhuszonhét forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 157/2016. (VI. 23.) és a 278/2016. (X. 13.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
-

-

a projekt címe: „VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése”
a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4031 Debrecen,
Pósa u. 41., hrsz.: 17857
a felhívás száma: TOP-6.6.2-16;
a projekt összes költsége: 133.869.746,- Ft, azaz százharminchárommilliónyolcszázhatvankilencezer-hétszáznegyvenhat forint;
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 133.869.746,- Ft,
azaz
százharminchárommillió-nyolcszázhatvankilencezer-hétszáznegyvenhat
forint;
az igényelt támogatás összege: 133.869.746,- Ft, azaz százharminchárommilliónyolcszázhatvankilencezer-hétszáznegyvenhat forint.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 157/2016. (VI. 23.) és a 278/2016. (X. 13.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális
fejlesztése”
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4032 Debrecen,
Thomas Mann u. 45., hrsz.: 21562/37
- a felhívás száma: TOP-6.6.2-16;
- a projekt összes költsége: 82.771.699,- Ft, azaz nyolcvankétmillióhétszázhetvenegyezer-hatszázkilencvenkilenc forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 82.771.699,- Ft, azaz
nyolcvankétmillió-hétszázhetvenegyezer-hatszázkilencvenkilenc forint;
- az igényelt támogatás összege: 82.771.699,- Ft, azaz nyolcvankétmillióhétszázhetvenegyezer-hatszázkilencvenkilenc forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 157/2016. (VI. 23.) és a 278/2016. (X. 13.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése”

- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 4033 Debrecen,
Süveg u. 3., hrsz.: 4217
- a felhívás száma: TOP-6.6.2-16;
- a projekt összes költsége: 69.459.214,- Ft, azaz hatvankilencmilliónégyszázötvenkilencezer-kettőszáztizennégy forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 69.459.214,- Ft, azaz
hatvankilencmillió-négyszázötvenkilencezer-kettőszáztizennégy forint;
- az igényelt támogatás összege: 69.459.214,- Ft, azaz hatvankilencmilliónégyszázötvenkilencezer-kettőszáztizennégy forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. június 14.
Dr. Papp László
polgármester

