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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú
felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván benyújtani. A rendelkezésre álló
keretösszeg bruttó 350 millió Ft, melynek keretében további 3 egészségügyi alapellátást biztosító
intézményt kívánunk fejleszteni, valamint a tavaly beadott pályázatok közül 6 pályázat esetében
kívánunk forrásemelést kezdeményezni.
I. Új támogatási kérelmek benyújtása
A Felhívás célja: A Kormány célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítását, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint
prevenciós funkcióinak a fokozását. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az adja,
hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi
állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban a lakosság közvetlen környezetében
(lakóhelyén). Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek
mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyermekek és
fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság
egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az
egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az
erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó
közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és
minőségének javítását segítik elő.
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: 350.000.000 Ft
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

1) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra
fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
a) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket),
b) átalakítás,
c) bővítés,
d) új épület építése,
e) ingatlankiváltás,
f) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.

2) Hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
szolgálatnak helyt adó helyiségek/épületek infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül
támogatható:
a) felújítás,
b) átalakítás,
c) bővítés,
d) új építés.
A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok
fejlesztése támogatható.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)
b)
c)
d)
e)

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

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1) Eszközbeszerzés;
2) Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskolafogorvosi rendelő) kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés;
3) A fejlesztett helyiségekben mozgó szakorvosi szolgálat feltételeinek kialakítása,
fejlesztése;
4) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására alkalmas
multifunkcionális helyiség kialakítása;
5) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések;
6) Járműbeszerzés;
7) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett az egészségügyi
alapellátáshoz használt (gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása,
felújítása;
8) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és
babakocsi tároló kialakítása;
9) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a
beruházás környezetében;
10) Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás;
11) Megújuló energiaforrások kialakítása.
Nem támogatható tevékenységek:

1) Új alapellátási szolgáltatás (praxis, védőnői szolgálat) létesítése;
2) NEAK finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések, nem
közfinanszírozott szolgáltatások fejlesztését célzó beruházások;
3) A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések;
4) Forgóeszközök beszerzése, egyszer használatos eszközök beszerzése, használt
eszközök beszerzése;

5) Olyan eszköz beszerzése, amelyek a TÁMOP 6.1.3./A „Pilot jellegű szűrőprogramok
(védőnői méhnyakszűrési, illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének
támogatása” c. kiemelt projekt keretében az adott egészségügyi szolgáltató részére már
beszerzésre került, kivéve, ha az eszköz beszerzése indokolt, és korábbi fejlesztésekkel
összefüggő fenntartási kötelezettséget nem sért, kettős finanszírozást nem eredményez.
6) Olyan mobil informatikai eszköz beszerzése, amelyek a TÁMOP 6.1.4.
„Koragyermekkori (0-7 év) program” c. kiemelt projekt keretében a támogatást igénylő
védőnő/védőnői szolgálat részére már beszerzésre került, kivéve, ha az eszköz
beszerzése indokolt, és korábbi fejlesztésekkel összefüggő fenntartási kötelezettséget
nem sért, kettős finanszírozást nem eredményez.
7) A köznevelési intézmény épületében kialakított iskolaorvosi/iskola-fogorvosi rendelő
fejlesztése;
8) Kizárólag iskolaorvosi/iskola-fogorvosi szolgálatnak helyt adó épület vagy helyiség
építése, felújítása, átépítése, bővítése;
9) Vegyes háziorvosi praxisnak helyt adó helyiség/épület fejlesztése esetén önálló gyermek
és önálló felnőtt rendelőhelyiség kialakítása;
10) Lakáscélú ingatlanok, szálláshelyek fejlesztése;
11) Betegtájékoztató kiadvány elkészítése;
12) Gyógyszertár fejlesztése, kialakítása, ahhoz kapcsolódó bútorzat- és eszközbeszerzés.
Nem támogatható újonnan kialakítandó gyógyszertárfejlesztés, vagy meglévő
gyógyszertár integrálása sem.
13) Termálvíz bevezetése és gyógyfürdő kialakítása;
14) Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítását (mint képzési
tevékenységet).
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.

Projektnév
Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális
fejlesztése
A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális
fejlesztése
A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése
Összesen:

Projektköltség /bruttó/
150.311.417,- Ft
83.981.503,- Ft
55.002.746,- Ft
289.295.666,- Ft

II. Folyamatban lévő projektekre vonatkozóan többletforrás igénylése
Az újonnan beadandó projektek mellett a rendelkezésre álló keretösszeg terhére hat, 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.

Projektnév

Igényelt
többletforrás

Elnyert
támogatási
összeg

A Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. szám alatti
házi
gyermekorvosi
és
védőnői 103.788.954,- Ft
alapellátásinfrastrukturális fejlesztése
A Debrecen, Jánosi utca 14. szám alatti háziorvosi
53.440.642,- Ft
alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és
109.527.626,-Ft
fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A Debrecen, Böszörményi út 136. szám alatti házi
gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális 44.353.840,- Ft
fejlesztése
A Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti
gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat 88.745.818,- Ft
infrastrukturális fejlesztése
Debrecen,
Nagysándor-telepi
egészségügyi
108.751.173,-Ft
alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Összes igényelt többletforrás:

14.511.046,- Ft
5.320.787,- Ft
15.756.420,2.306.803,- Ft

12.354.182,- Ft
10.455.096,-Ft
60.704.334,- Ft

A Felhívás keretében rendelkezésre álló 350.000.000,- Ft keretösszeg felhasználása a fent
ismertetettek alapján az alábbiak szerint alakul:
Újonnan beadandó pályázatokra elnyerni kívánt támogatás:
A tavaly beadott pályázatokra igényelt többletforrás:
Összesen:

289.295.666,- Ft
60.704.334,- Ft
350.000.000,- 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 13. § (1) bekezdés 1. és 4.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a „TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális
fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Debrecen,
Epreskert utca 7.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 13883;
- A felhívás száma: TOP-6.6.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 150.311.417,- Ft, azaz egyszázötvenmillióháromszáztizenegyezer-négyszáztizenhét forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 150.311.417,- Ft, azaz
egyszázötvenmillió-háromszáztizenegyezer-négyszáztizenhét forint;
- Az igényelt támogatás összege: 150.311.417,- Ft, azaz egyszázötvenmillióháromszáztizenegyezer-négyszáztizenhét 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.

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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a „TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Debrecen, Darabos
utca 20.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7642/2;
- A felhívás száma: TOP-6.6.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 83.981.503,- Ft, azaz nyolcvanhárommilliókilencszáznyolcvanegyezer-ötszázhárom forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 83.981.503,- Ft, azaz
nyolcvanhárommillió-kilencszáznyolcvanegyezer-ötszázhárom forint;
- Az igényelt támogatás összege: 83.981.503,- Ft, azaz nyolcvanhárommilliókilencszáznyolcvanegyezer-ötszázhárom 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.

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 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a „TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- A projekt címe: „A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Debrecen, Sas utca
2.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8510/A/1;
- A felhívás száma: TOP-6.6.1-16;
- A projekt összes bruttó költsége: 55.002.746,- Ft, azaz ötvenötmillió-kettőezerhétszáznegyvenhat forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 55.002.746,- Ft, azaz
ötvenötmillió-kettőezer-hétszáznegyvenhat forint;
- Az igényelt támogatás összege: 55.002.746,- Ft, azaz ötvenötmillió-kettőezerhétszáznegyvenhat 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 107. §-a alapján, figyelemmel
a 43/2016. (III. 31.), a 44/2016. (III. 31.), a 46/2016. (III. 31.) az 51/2016. (III. 31.), az
52/2016. (III. 31.) és az 53/2016. (III. 31.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.6.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra” tárgyú 43/2016.
(III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„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, helyrajzi száma: Debrecen, BajcsyZsilinszky E. utca 32.;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8690;
- A felhívás száma: TOP-6.6.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 118.300.000,- Ft, azaz egyszáztizennyolcmillióháromszázezer forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 118.300.000,- Ft, azaz
egyszáztizennyolcmillió-háromszázezer forint;
- Az igényelt támogatás összege: 118.300.000,- Ft, azaz egyszáztizennyolcmillióháromszázezer forint.”
2./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.6.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra” tárgyú 44/2016.
(III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„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, helyrajzi száma: 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 bruttó költsége: 58.761.429,- Ft, azaz ötvennyolcmillióhétszázhatvanegyezer-négyszázhuszonkilenc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 58.761.429,- Ft, azaz
ötvennyolcmillió-hétszázhatvanegyezer-négyszázhuszonkilenc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 58.761.429,- Ft, azaz ötvennyolcmillióhétszázhatvanegyezer-négyszázhuszonkilenc forint.”
3./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.6.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra” tárgyú 46/2016.
(III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:

„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
-A projekt címe: „Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése;
-A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Debrecen, Füredi
út 42.
projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: hrsz: 20210, közterületi kapcsolat:
20188;
- A felhívás száma: TOP-6.6.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 125.284.046,- Ft, azaz egyszázhuszonötmilliókétszáznyolcvannégyezer-negyvenhat forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 125.284.046,- Ft, azaz
egyszázhuszonötmillió-kétszáznyolcvannégyezer-negyvenhat forint;
- Az igényelt támogatás összege: 125.284.046,- Ft, azaz egyszázhuszonötmilliókétszáznyolcvannégyezer-negyvenhat forint.”
4./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.6.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra” tárgyú 51/2016.
(III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„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, helyrajzi száma: 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 bruttó költsége: 46.660.643,- Ft, azaz negyvenhatmillióhatszázhatvanezer-hatszáznegyvenhárom forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 46.660.643,- Ft, azaz
negyvenhatmillió-hatszázhatvanezer-hatszáznegyvenhárom forint;
- Az igényelt támogatás összege: 46.660.643,- Ft, azaz negyvenhatmillióhatszázhatvanezer-hatszáznegyvenhárom forint.”
5./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.6.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra” tárgyú 52/2016.
(III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
- A projekt címe: „A Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti házi gyermekorvosi és
védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése”;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 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 bruttó költsége: 101.100.000,- Ft, azaz egyszázegymillió-egyszázezer
forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 101.100.000,- Ft, azaz
egyszázegymillió-egyszázezer forint;
- Az igényelt támogatás összege: 101.100.000,- Ft, azaz egyszázegymillió-egyszázezer
forint.”

6./ Úgy dönt, hogy módosítja a „Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.6.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra” tárgyú 53/2016.
(III. 31.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
a) -A projekt címe: „Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése”;
-A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Debrecen, Pósa utca
1.
projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: hrsz: 17935/3,
-A felhívás száma: TOP-6.6.1-15;
- A projekt összes bruttó költsége: 119.206.269,- Ft, azaz egyszáztizenkilencmilliókétszázhatezer-kétszázhatvankilenc forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 119.206.269,- Ft, azaz
egyszáztizenkilencmillió-kétszázhatezer-kétszázhatvankilenc forint;
- Az igényelt támogatás összege: 119.206.269,- Ft, azaz egyszáztizenkilencmilliókétszázhatezer-kétszázhatvankilenc forint.”
7./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét az 1./ - 6./ 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

