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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent a TOP-6.3.2.-15 kódszámon megjelent „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be 2016. május 17-én. Az egyes projekt elemek benyújtását
a Közgyűlés a 2016. április 28-án megtartott ülésén tárgyalta meg és fogadta el. Ebben az
időpontban még nem volt ismert, hogy a projektek során a „soft” elemeket milyen konzorciumban
fogja megvalósítani az Önkormányzat, így ezeket a határozati javaslatok nem tartalmazták.
Az azóta eltelt időben a konzorciumi partnerek ismertté váltak, ezért szükséges az egyes
határozatok módosítása.
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., 11. és 17.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX.25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a
191/2015. (XI. 24.) határozatra
1.) módosítja a 99/2016.(IV.28.) határozat 1. pontját a következők szerint:
„1.a./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra konzorciumban a Debreceni Művelődési Központtal (székhely: 4024 Debrecen, Piac u.
22., képviseli: Jantyik Zsolt igazgató).
1.b./ Az 1.a./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Debreceni Művelődési Központtal. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi
megállapodás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi megállapodás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a konzorciumi megállapodás aláírásáért: a polgármester”

II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. és 17.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX.25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a
191/2015. (XI. 24.) határozatra
1.) módosítja a 100/2016.(IV.28.) határozat 1. pontját a következők szerint:
„1.a./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra konzorciumban a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér
19/D., képviseli: Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató).
1.b./ Az 1.a./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi
megállapodás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi megállapodás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a konzorciumi megállapodás aláírásáért: a polgármester”

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. és 17.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX.25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a
191/2015. (XI. 24.) határozatra
1.) módosítja a 101/2016.(IV.28.) határozat 1. pontját a következők szerint:
„1.a./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra konzorciumban a Debreceni Művelődési Központtal (székhely: 4024 Debrecen, Piac u.
22., képviseli: Jantyik Zsolt igazgató).
1.b./ Az 1.a./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Debreceni Művelődési Központtal. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi
megállapodás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi megállapodás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a konzorciumi megállapodás aláírásáért: a polgármester”

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. és 17.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX.25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a
191/2015. (XI. 24.) határozatra
1.) módosítja a 102/2016.(IV.28.) határozat 1. pontját a következők szerint:
„1.a./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra konzorciumban a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér
19/D., képviseli: Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató).
1.b./ Az 1.a./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi
megállapodás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi megállapodás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a konzorciumi megállapodás aláírásáért: a polgármester”
V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. és 17.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX.25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a
191/2015. (XI. 24.) határozatra
1.) módosítja a 103/2016.(IV.28.) határozat 1. pontját a következők szerint:
„1.a./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra konzorciumban a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér
19/D., képviseli: Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató).
1.b./ Az 1.a./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi
megállapodás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi megállapodás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a konzorciumi megállapodás aláírásáért: a polgármester”

VI.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. és 17.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 202/2014. (IX.25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a
191/2015. (XI. 24.) határozatra
1.) módosítja a 104/2016.(IV.28.) határozat 1. pontját a következők szerint:
„1.a./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra konzorciumban a Debreceni Művelődési Központtal (székhely: 4024 Debrecen, Piac u.
22., képviseli: Jantyik Zsolt igazgató), illetve a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(székhely: 4024 Iparkamara u. 2., képviseli: Kováts Ákos Pál vezérigazgató).
1.b./ Az 1.a./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Debreceni Művelődési Központtal, illetve a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi megállapodások előkészítésére,
valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a konzorciumi megállapodások előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a konzorciumi megállapodások aláírásáért: a polgármester”
A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. május 12.

Dr. Papp László
polgármester

