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Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2015. december 18-án megjelent a
TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségben” tárgyú felhívás, amelyre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási
kérelmet kívánt benyújtani a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal konzorciumban. Ennek
megfelelően a Közgyűlés a 2016. február 25-ei ülésén 18/2016. (II. 25.) számú határozatával
döntött a támogatási kérelem benyújtásáról, a maximális támogatási összeg (3 600 millió Ft)
elnyerése érdekében.
Tekintettel arra, hogy a felhívás 2016. március 11-én módosításra került, indokolttá vált Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2016. (II. 25.) számú határozatának hatályon
kívül helyezése, illetve új határozat meghozatala.
A pályázati felhívás az alábbiak szerint módosult:
• A támogatási kérelem benyújtási határideje 2016. március 17-ről 2016. március 31-re
változott.
• A támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatás összege 3 600 millió Ft-ról
3 615 millió Ft-ra nőtt.
• A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszak 36 hónapról 60 hónapra emelkedett.
A felhívásban változatlanul maradt az, hogy a kérelem benyújtására csak a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatallal konzorciumban van lehetőség.
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 alapján, figyelemmel a 172/2015. (IX. 24.), a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015.
(VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) önkormányzati határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be konzorciumban a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatallal a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város
területén és várostérségben” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekinettel konzorciumi megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatallal.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: a Polgármester
4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
• a projekt címe: „Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása
Debrecenben”;
• a felhívás száma: 6.8.2-15;
• a projekt összes költsége: 3 615 millió Ft, azaz hárommilliárd-hatszáztizenötmillió forint;

•
•

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 3 615 millió Ft, azaz
hárommilliárd-hatszáztizenötmillió forint;
az igényelt támogatás összege: 3 615 millió Ft, azaz hárommilliárd-hatszáztizenötmillió
forint.

5./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint 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: 2016. március 31.
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC
Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásáért: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.
Dr. Papp László
polgármester

