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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében felhívást írt
ki a megyei jogú városok önkormányzatai számára az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésére TOP-6.6.1-15 kódszámon.
A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költsége 800
millió Ft, melynek keretében 64 egészségügyi alapellátást biztosító körzetet kívánunk fejleszteni.
A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2016. április 20. napja.
A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket optimalizálva az alábbi táblázatban szereplő intézmények fejlesztésére vonatkozóan javaslok támogatási
kérelmeket benyújtani az alábbi műszaki tartalommal és finanszírozással:

FINANSZÍROZÁS

Körzetszá
m

TOP-6.6.1.-15
támogatási kérelem
keretében elszámolható
megvalósítási
költségek

2016. évi
költségvetésben
jóváhagyott saját
forrás biztosítása
utófinanszírozott
költségekre

1.

Bajcsy-Zsilinszky u. 32.
(felújítás)

11

103 788 954

3 000 000

2.

Jánosi u. 14. (felújítás)

2

53 440 642

1 500 000

3.

Szabó Pál u. 61-63. (új építés)

3

115 237 724

4 000 000

4.

Füredi út 42. (felújítás)

7

109 527 626

3 000 000

5.

Apafi u. 30. (felújítás)

2

33 305 497

1 500 000

6.

Cegléd u. 6. (felújítás)

4

30 794 686

2 000 000

7.

Szentgyörgyfalvi u. 7.
(felújítás)

4

47 934 337

2 000 000

8.

Híd u. 14. (felújítás)

11

64 048 401

2 500 000

9.

Böszörményi út 136. (felújítás)

5

44 353 840

3 000 000

10. Víztorony u. 11. (felújítás)

9

88 745 818

2 000 000

11. Nagysándor telep (felújítás)

6

108 751 173

2 500 000

Összesen:

64

799 928 698

27 000 000

Amennyiben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kapja meg a teljes támogatási
összeget, úgy a különbözetet önerőként fogja biztosítani. Ehhez ismételt közgyűlési határozat lesz
szükséges, pontosan feltüntetve az egyes intézményekhez szükséges önerő mértékét és a forrás
megnevezését.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatokban foglaltak jóváhagyására.

I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. szám alatti házi gyermekorvosi és

védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 32.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8690;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 103.788.954.- Ft, azaz százhárommillió-hétszáznyolcvannyolcezerkilencszázötvennégy forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 103.788.954.- Ft, azaz
százhárommillió-hétszáznyolcvannyolcezer-kilencszázötvennégy forint;
Az
igényelt
támogatás
összege:
103.788.954.Ft,
azaz
százhárommillióhétszáznyolcvannyolcezer- kilencszázötvennégy forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Jánosi utca 14. szám alatti háziorvosi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Jánosi utca 14.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 5269, közterületi kapcsolat: 5335;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 53.440.642.- Ft, azaz ötvenhárommillió-négyszáznegyvenezerhatszáznegyvenkettő forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 53.440.642.- Ft, azaz
ötvenhárommillió-négyszáznegyvenezer-hatszáznegyvenkettő forint;
- Az igényelt támogatás összege: 53.440.642.- Ft, azaz ötvenhárommillió-négyszáznegyvenezerhatszáznegyvenkettő forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri

Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. szám alatti egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Szabó Pál utca 61-63.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3250/43, közterületi kapcsolat:
3250/44, 3250/67;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 115.237.724.- Ft, azaz száztizenötmillió-kettőszázharminchétezerhétszázhuszonnégy forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 115.237.724.- Ft, azaz
száztizenötmillió-kettőszázharminchétezer-hétszázhuszonnégy forint;
- Az igényelt támogatás összege: 115.237.724.- Ft, azaz száztizenötmillió-kettőszázharminchétezerhétszázhuszonnégy forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Füredi út 42. szám alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Füredi út 42.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 20210, közterületi kapcsolat: 20188;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 109.527.626.- Ft, azaz százkilencmillió-ötszázhuszonhétezerhatszázhuszonhat forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 109.527.626.- Ft, azaz
százkilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatszázhuszonhat forint;
- Az igényelt támogatás összege: 109.527.626.- Ft, azaz százkilencmillió-ötszázhuszonhétezerhatszázhuszonhat forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

- A projekt címe: „A Debrecen, Apafi utca 30. szám alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális
fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Apafi utca 30.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 10696/A/1, közterületi kapcsolat:
10690, 10696;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 33.305.497.- Ft, azaz harminchárommillió-háromszázötezernégyszázkilencvenhétezer forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 33.305.497.- Ft,
harminchárommillió-háromszázötezer-négyszázkilencvenhétezer forint;
- Az igényelt támogatás összege: 33.305.497.- Ft, harminchárommillió-háromszázötezernégyszázkilencvenhétezer forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

VI.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Cegléd utca 6. szám alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális
fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Cegléd utca 6.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6764/A/1 (könyvtárral együtt), közterületi
kapcsolat: 6761, 6467;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 30.794.686.- Ft, azaz harmincmillió-hétszázkilencvennégyezerhatszáznyolcvanhat forint;

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 30.794.686.- Ft, azaz
harmincmillió-hétszázkilencvennégyezer-hatszáznyolcvanhat forint;
- Az igényelt támogatás összege: 30.794.686.- Ft, azaz harmincmillió-hétszázkilencvennégyezerhatszáznyolcvanhat forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
VII.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 7. szám alatti házi gyermekorvosi és
fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 27099;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 47.934.337.- Ft, azaz negyvenhétmillió-kilencszázharmincnégyezerháromszázharminchét forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 47.934.337.- Ft, azaz
negyvenhétmillió-kilencszázharmincnégyezer-háromszázharminchét forint;
Az
igényelt
támogatás
összege:
47.934.337.Ft,
azaz
negyvenhétmilliókilencszázharmincnégyezer-háromszázharminchét forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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

a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
VIII.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Híd utca 14. szám alatti házi gyermekorvosi és védőnői
alapellátás infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Híd utca 14.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 13573, közterületi kapcsolat: 13571;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 64.048.401.- Ft, azaz hatvannégymillió-negyvennyolcezer-négyszázegy
forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 64.048.401.- Ft, azaz
hatvannégymillió-negyvennyolcezer-négyszázegy forint;
- Az igényelt támogatás összege: 64.048.401.- Ft, azaz hatvannégymillió-negyvennyolcezernégyszázegy forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
IX.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra

1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Böszörményi út 136. szám alatti házi gyermekorvosi és védőnői
ellátás infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Böszörményi út 136.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 19839, közterületi kapcsolat: 19560;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 44.353.840.- Ft, azaz negyvennégymillió-háromszázötvenháromezernyolcszáznegyven forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 44.353.840.- Ft, azaz
negyvennégymillió-háromszázötvenháromezer-nyolcszáznegyven forint;
- Az
igényelt
támogatás
összege:
44.353.840.Ft,
azaz
negyvennégymillióháromszázötvenháromezer-nyolcszáznegyven forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
X.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti gyermekorvosi rendelő és
védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Víztorony utca 11.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6183/A/17, közterületi kapcsolat: 6172;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 88.745.818.- Ft, azaz nyolcvannyolcmillió-hétszáznegyvenötezernyolcszáztizennyolc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 88.745.818.- Ft, azaz

nyolcvannyolcmillió-hétszáznegyvenötezer-nyolcszáztizennyolc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 88.745.818.- Ft, azaz nyolcvannyolcmillió-hétszáznegyvenötezernyolcszáztizennyolc forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

XI.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015.
(IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Pósa utca 1.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 17935/3;
- A felhívás száma: TOP- 6.6.1-15;
- A projekt összes költsége: 108.751.173.- Ft, azaz száznyolcmillió-hétszázötvenegyezerszázhetvenhárom forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 108.751.173.- Ft, azaz
száznyolcmillió-hétszázötvenegyezer-százhetvenhárom forint;
- Az igényelt támogatás összege: 108.751.173.- Ft, azaz száznyolcmillió-hétszázötvenegyezerszázhetvenhárom forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelmek határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály továbbá a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelmek benyújtásában való közreműködésre, és
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek, 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
a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a Városfejlesztési
Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.

Dr. Papp László
polgármester

