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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván
benyújtani. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 1.800 millió Ft, melynek keretében 4 intézmény
infrastruktúráját kívánjuk fejleszteni, bölcsődei eszközöket kívánunk beszerezni, valamint a tavaly
beadott pályázatok közül 7 pályázat esetében kívánunk forrásemelést kezdeményezni. A beadandó
pályázatok esetében kettőről a Közgyűlés már korábban döntött, de a felmerült többletforrás nagysága
miatt ezen projekteket a 2015-ös konstrukcióból vissza kell vonni és a megemelt támogatási igénnyel a
jelenlegi Felhívásra újra be kell nyújtani.
I. Támogatási kérelmek visszavonása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
63/2016. (III. 31.) és a 65/2016. (III. 31.) határozataival döntött TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívás keretében „A Gönczy Pál Utcai
Óvoda tornaszobával történő bővítése” című és az „Új óvoda építése a Tócóvölgyben” című támogatási
kérelmek benyújtásáról. A támogatási kérelmeket a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi támogatási
összegekkel:




„A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése”: 27.500.000,- Ft
„Új óvoda építése a Tócóvölgyben”: 300.000.000,- Ft

A Gönczy Pál Utcai Óvodára vonatkozó projekt végrehajtása során az épülettel kapcsolatban olyan
problémák merültek fel, illetőleg a jogszabályváltozások okán olyan előírásoknak kell megfelelni,
amelyek szükségessé teszik a projekt műszaki tartalmának bővítését és ezáltal a projekt összköltségének
megemelését.
A Tócóvölgyben építendő óvodára vonatkozó projekt esetében szintén többletforrás igénye merült fel,
ugyanis az építőipar fellendülésének következményeképp az építőipari anyagárak 30%-al
megemelkedtek a pályázat benyújtása óta, továbbá a végleges tervek alapján bővített műszaki tartalom
megvalósítása szükséges.
A TOP-6-os projektek esetében az igényelt többletforrás mértéke nem haladhatja meg az eredetileg
igényelt támogatási összeg 30%-át. A két ismertetett projektre vonatkozó többletforrási igény mértéke
eléri a 30%-os küszöböt, így szükséges a támogatási kérelmeket visszavonni, és a hatályos Felhívásra
az emelt támogatási igénnyel újra benyújtani.
A két visszavonandó projektre megítélt támogatási összeg, azaz a 327.500.000,- Ft, a Felhívás keretében
rendelkezésre álló keretösszeget növeli.

II. Új támogatási kérelmek benyújtása
A Felhívás célja: Az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország
továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és
az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének
elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A gyermekjóléti alapellátások közül a

bölcsődei ellátási formákhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások
minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek
minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni
elhelyezését és a 3-6 éves gyermekek óvodai elhelyezését támogatja.
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos Felhívás Területspecifikus mellékletében
foglaltak szerint 2017. október 30. napja.
A támogatás mértéke, összege:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
A Felhívás keretében rendelkezésre álló összeg 1.800.000.000,- Ft
+ 327.500.000,- Ft
Összesen:
2.127.500.000,- Ft
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) új férőhelyek kialakítása;
b) új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;
c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és
épületszerkezeti fejlesztéseket)
d) bezárt telephely újranyitása;
e) indokolt esetben új építés;
f) ingatlankiváltás;
g) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,
h) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés
építése, javítása, zöldterület-fejlesztése, növelése, ivókút építés);
i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok, utcabútorok, játéktároló),
eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz
kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök,
vezeték-nélküli (ún. wirelles) technológiák beszerzését a nevelési munkához
kapcsolódóan.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)
b)
c)
d)

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

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak,
eszközök beszerzése;
b) tanmedence felújítása, bővítése;
c) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
d) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése;
e) 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;
f) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos
gyermekfelügyelet);
g) járműbeszerzése;
h) megújuló energiaforrások kialakítása;
i) az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése/kialakítása.
Nem támogatható tevékenységek:

a) nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztése, tanulmányok, képzések
lebonyolítása;
b) lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése;
c) egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése;
d) használt eszközök beszerzése;
e) beléptető-és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.
A Projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektek megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll rendelkezésre.
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.
I.
II.
III.
IV.

V.

Projektnév
A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő
bővítése
Új óvoda építése a Tócóvölgyben
Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen
A Károlyi Mihály utcai bölcsődei tagintézmény
infrastrukturális fejlesztése
Eszközök beszerzése DMJV Egyesített Bölcsődei
Intézménye több tagintézményében:

- Varga utcai Bölcsőde,
- Honvéd utcai Bölcsőde,
- Áchim András utcai Bölcsőde,
- Margit téri Bölcsőde,
- Angyalföld téri Bölcsőde
Összesen:

Projektköltség /bruttó/
113.932.948,- Ft
416.560.841,- Ft
661.980.000,- Ft
712.954.000,- Ft

75.410.045,- Ft

1.980.837.834,- Ft

III. Folyamatban lévő projektekre vonatkozóan többletforrás igénylése

Az újonnan beadandó projektek mellett a rendelkezésre álló keretösszeg terhére hét, tavaly már beadott
és folyamatban lévő projekt esetében kezdeményezzük a forrásemelést. A forrásemelést az indokolja,
hogy az építőipar fellendülésének következményeképp az építőipari anyagárak 30%-al megemelkedtek
a pályázat benyújtása óta, így értelemszerűen a vállalkozók is magasabb árakkal dolgoznak, amit a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárások során kapott árajánlatok is alátámasztanak. Amennyiben az
Önkormányzat a projektekben meghatározott műszaki tartalmat a tervezettek szerint akarja
megvalósítani, úgy szükség van az igényelt támogatási összegek megemelésére.
Az érintett a projektek az alábbiak:

Sorsz.

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Projektnév

Igényelt
többletforrás

Elnyert
támogatási
összeg

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye
Karácsony
György
Utcai 237.240.312,- Ft
Tagintézmény felújítása
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai 226.875.163,- Ft
Tagintézmény felújítása
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézményének Ősz Utcai Tagintézménye és a 338.935.013,- Ft
Mosolykert Óvoda felújítása
A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai
113.880.223,- Ft
Telephelyének felújítása
A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének
32.071.173,- Ft
felújítása
A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének
55.554.094,- Ft
felújítása
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása
290.398.040,- Ft
Összes igényelt többletforrás:

22.386.028,- Ft

21.851.565,- Ft

40.291.956,- Ft
13.421.049,- Ft
4.489.964,- Ft
7.777.573,- Ft
36.444.031,- Ft
146.662.166,- Ft

A Felhívás keretében rendelkezésre álló 2.127.500.000,- Ft keretösszeg felhasználása a fent
ismertetettek alapján az alábbiak szerint alakul:
Újonnan beadandó pályázatokra elnyerni kívánt támogatás:
A tavaly beadott pályázatokra igényelt többletforrás:
Összesen:

1.980.837.834,- Ft
146.662.166,- Ft
2.127.500.000,- Ft

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 107. §-a alapján, figyelemmel a 63/2016. (III. 31.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra” tárgyú 63/2016.
(III. 31.) határozat alapján benyújtott, „A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő
bővítése” című projekt támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester
II.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 65/2016. (III. 31.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra” tárgyú 65/2016.
(III. 31.) határozat alapján benyújtott, „Új óvoda építése a Tócóvölgyben” című projekt
támogatási kérelmét visszavonja.
2./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 13.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 26420/3;
- A felhívás száma: TOP-6.2.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 113.932.948,- Ft, azaz egyszáztizenhárommilliókilencszázharminckettőezer-kilencszáznegyvennyolc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 113.932.948,- Ft, azaz
egyszáztizenhárommillió-kilencszázharminckettőezer-kilencszáznegyvennyolc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 113.932.948,- Ft, azaz egyszáztizenhárommilliókilencszázharminckettőezer-kilencszáznegyvennyolc 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.

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Új óvoda építése a Tócóvölgyben”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4025 Debrecen, Egressy Béni tér
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 16477/36;
- A felhívás száma: TOP-6.2.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 416.560.841,- Ft, azaz négyszáztizenhatmillióötszázhatvanezer-nyolcszáznegyvenegy forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 416.560.841,- Ft, azaz
négyszáztizenhatmillió-ötszázhatvanezer-nyolcszáznegyvenegy forint;
- Az igényelt támogatás összege: 416.560.841,- Ft, azaz négyszáztizenhatmillióötszázhatvanezer-nyolcszáznegyvenegy 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. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Kürtös utca;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9449;
- A felhívás száma: TOP-6.2.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 661.980.000- Ft, azaz hatszázhatvanegymilliókilencszáznyolcvanezer forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 661.980.000,- Ft, azaz
hatszázhatvanegymillió-kilencszáznyolcvanezer forint;
- Az igényelt támogatás összege: 661.980.000,- Ft, azaz hatszázhatvanegymilliókilencszáznyolcvanezer 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.

VI.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Károlyi Mihály utcai bölcsőde tagintézmény infrastrukturális
fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Károlyi Mihály utca 4.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21415;
- A felhívás száma: TOP-6.2.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 712.954.000,- Ft, azaz hétszáztizenkettőmilliókilencszázötvennégyezer forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 712.954.000,- Ft, azaz
hétszáztizenkettőmillió- kilencszázötvennégyezer forint;
- Az igényelt támogatás összege: 712.954.000,- Ft, azaz hétszáztizenkettőmilliókilencszázötvennégyezer 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.

VII.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-16 „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Eszközök beszerzése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye több
tagintézményében”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos neve, címe és helyrajzi száma:
- Varga utcai Bölcsőde, 4024 Debrecen, Varga u. 23,; hrsz.: 9731,
- Honvéd utcai Bölcsőde, 4026 Debrecen, Honvéd utca 16., hrsz.:
7689/31,
- Áchim András utcai Bölcsőde, 4030 Debrecen, Áchim A. u. 28., hrsz.:
12391,
- Margit téri Bölcsőde, 4031 Debrecen, Margit tér 17., hrsz.: 15855/62,
- Angyalföld téri Bölcsőde, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 3., hrsz.:
13883;
- A felhívás száma: TOP-6.2.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 75.410.045,- Ft, azaz hetvenötmillió-négyszáztízezernegyvenöt forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 75.410.045,- Ft, azaz
hetvenötmillió-négyszáztízezer-negyvenöt forint;
- Az igényelt támogatás összege: 75.410.045,- Ft, azaz hetvenötmillió-négyszáztízezernegyvenöt 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.

VIII.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel az 55/2016. (III. 31.), az 56/2016. (III. 31.), az 57/2016.
(III. 31.) az 58/2016. (III. 31.), az 59/2016. (III. 31.), a 60/2016. (III. 31.) és a 62/2016. (III. 31.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
55/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony
György Utcai Tagintézmény felújítása”;

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Karácsony György
utca 6.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6177/2 és 6171;
- A felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 259.626.340,- Ft, azaz kétszázötvenkilencmillióhatszázhuszonhatezer-háromszáznegyven forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 259.626.340,- Ft, azaz
kétszázötvenkilencmillió-hatszázhuszonhatezer-háromszáznegyven forint;
- Az igényelt támogatás összege: 259.626.340,- Ft, azaz kétszázötvenkilencmillióhatszázhuszonhatezer-háromszáznegyven forint.”
2./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
56/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni
Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó Kálmán
utca 2.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 5926;

- A felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 248.726.728,- Ft, azaz kétszáznegyvennyolcmillióhétszázhuszonhatezer-hétszázhuszonnyolc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 248.726.728,- Ft, azaz
kétszáznegyvennyolcmillió-hétszázhuszonhatezer-hétszázhuszonnyolc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 248.726.728,- Ft, azaz kétszáznegyvennyolcmillióhétszázhuszonhatezer-hétszázhuszonnyolc forint.”
3./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
57/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:

„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének Ősz Utcai
Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4027 Debrecen, Fáy András u. 2.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 21319 és 21356;

- A felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 379.226.969,- Ft, azaz háromszázhetvenkilencmilliókétszázhuszonhatezer-kilencszázhatvankilenc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 379.226.969,- Ft, azaz
háromszázhetvenkilencmillió-kétszázhuszonhatezer-kilencszázhatvankilenc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 379.226.969,- Ft, azaz háromszázhetvenkilencmilliókétszázhuszonhatezer-kilencszázhatvankilenc forint.”
4./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
58/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4002 Debrecen-Pallag, Manninger Gusztáv
u. 6.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 66047;

- A felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 127.301.272,- Ft, azaz egyszázhuszonhétmillióháromszázegyezer-kétszázhetvenkettő forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 127.301.272,- Ft, azaz
egyszázhuszonhétmillió-háromszázegyezer-kétszázhetvenkettő forint;
- Az igényelt támogatás összege: 127.301.272,- Ft, azaz egyszázhuszonhétmillióháromszázegyezer-kétszázhetvenkettő forint;
5./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
59/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 2.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 19829;

- A felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 36.561.137,- Ft, azaz harminchatmillióötszázhatvanegyezer-egyszázharminchét forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 36.561.137,- Ft, azaz
harminchatmillió-ötszázhatvanegyezer-egyszázharminchét forint;
- Az igényelt támogatás összege: 36.561.137,- Ft, azaz harminchatmillióötszázhatvanegyezer-egyszázharminchét forint.”
6. Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
60/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:

„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítása”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 78.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 18536 és 19066/2;

- A felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 63.331.667,- Ft, azaz hatvanhárommillióháromszázharmincegyezer-hatszázhatvanhét forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 63.331.667,- Ft, azaz
hatvanhárommillió-háromszázharmincegyezer-hatszázhatvanhét forint;
- Az igényelt támogatás összege: 63.331.667,- Ft, azaz hatvanhárommillióháromszázharmincegyezer-hatszázhatvanhét forint.”
7./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
62/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4225 Debrecen-Józsa, Alsójózsai u. 13.;

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 27412;
- a felhívás száma: TOP-6.2.1-15;
- a projekt összes bruttó költsége: 326.842.071,- Ft, azaz háromszázhuszonhatmilliónyolcszáznegyvenkétezer-hetvenegy forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 326.842.071,- Ft, azaz
háromszázhuszonhatmillió-nyolcszáznegyvenkétezer-hetvenegy forint;
- az igényelt támogatás összege: 326.842.071,- Ft, azaz háromszázhuszonhatmilliónyolcszáznegyvenkétezer-hetvenegy forint.”
8./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét az 1./ - 7./ pontokban foglaltak szerint a támogatási kérelmek módosításához
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert az ehhez
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a támogatási kérelem módosításáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. október 12.

Dr. Papp László
polgármester

