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Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai melléklet 3. a helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3.,
3.4, 3.5. jogcímei vonatkozásában „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására.”
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A kiírásban foglalt pályázati alcélok az alábbiak voltak:
a) A Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím (a
továbbiakban: intézményfejlesztés), ezen belül:
 Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének –
kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása;
 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban:
óvodafejlesztés);
 Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés);
 Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés);
b) A Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím (a
továbbiakban: sportfejlesztés);
c) A Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím.
Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti alcélok közül csak egyre nyújthatott be
pályázatot.
A pályázat beadási határideje 2021. március 12. napja 12.00 óra volt. Az igényelhető
támogatás és az önerő mértéke a pályázni kívánt alcéltól és a pályázó adóerő - képességétől
függően változó mértékben került meghatározásra.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.)
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésében a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert,
hogy – a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés
hiányában – az önkormányzat által Magyarország központi költségvetésében megtervezett
előirányzatokra benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat
nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás rendelkezésre állásáról azzal, hogy a nyertes
pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges.

Ezen felhatalmazás alapján a c) pályázati alcél keretében a Klaipeda utca útfelújítási
munkálatainak elvégzésére nyújtott be az Önkormányzat pályázatot. A támogatás maximális
mértéke Önkormányzatunk esetében a fejlesztési költség 50 %-a volt.
A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter kedvezően bírálta el és 2021. július 6.
napján megküldte részünkre a támogatói okiratot. Ennek alapján az Önkormányzat 39. 516.436.,Ft támogatásban részesül, melyhez ugyanilyen összegű önerőt kell biztosítani.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet, a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §- a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 6/2021.
(II.26.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján
1./ a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél
keretében a Debrecen, Klaipeda utca aszfaltozására elnyert 39. 516.436,-Ft támogatáshoz 39.
516.436,-Ft, saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5.7. melléklet 8.2.19 Út-,
közmű-, járdaépítés alcímen 8.2.19.2 „Nagyfelületű útfelújítás” jogcím sora terhére.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. július 8.

Dr. Papp László
polgármester

