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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent a TOP-6.3.2.-15 kódszámon „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívásra
támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A felhívás célja: A városi környezet, városi közterületek környezettudatos, család-és klímabarát
megújításán túl a gazdaság fejlődése.
A megvalósítani kívánt projektek tartalma és helyszínei:
A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon
3 757 millió Ft, melynek keretében 5 lakótelep (Újkert, Vénkert, Libakert, Sestakert, Dobozi kert)
gazdaságélénkítő környezeti megújítását, valamint Debrecen belvárosának innovatív
rekonstrukcióját kívánjuk megvalósítani.
A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak továbbá magas megbízhatóságú, nagy felbontású,
extrém fény- és környezeti körülmények között is működő okos közbiztonsági kamerák, melyeket
képfeldolgozó intelligenciával ellátva és rendszerbe foglalva jelentősen visszaszoríthatóak és
megelőzhetőek a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények, szabálysértések, bűnesetek.
A Zöld Város megközelítés tartalmaz még olyan, alacsony költséggel megvalósítható okos és
innovatív megoldásokat, melyek szolgálják a város fenntartható fejlődését, a lakosok
energiatudatosságát, a közlekedés biztonságát, és egy modern, 21. századi város életérzését adják.
A projekt infrastrukturális fejlesztése mellett ún. „soft” programok is megvalósulnak, amelyek
lehetővé teszik, hogy az érintett településrészeken élő lakosok közvetlenül bekapcsolódjanak a
projektfejlesztő folyamatokba. A „soft” programokat DMJV Polgármesteri Hivatal Humán
Főosztálya, valamint a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
koordinálja.
A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2016. május 17. napja.
A Projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projekt megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll a rendelkezésre. A projekt tervezett
megvalósításának záró időpontja 2018. 10. 31.
A projekt költségvetésének és műszaki tartalmának összeállításakor figyelemmel kell lenni a
felhívásban szereplő belső korlátokra is, melyek a következőek:

A szakmai egyeztetéseket követően, a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi táblázatokban szereplő területek fejlesztésére vonatkozóan javasoljuk
támogatási kérelmet benyújtani az alábbi műszaki tartalommal és finanszírozással:

Zöldfelület rekonstrukciója
Kamera
Játszótér

Sportpálya/ Pingpong asztal

Kondipark/ KRESZ Pálya
Kialakítás
Kutya-futtató
Parki eszközök
Ivókút

ÚJKERT 653 M Ft
Fák gallyazása, cserjeirtás, gyomtalanítás
Fásítás/füvesítés, aljnövényzet frissítés
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Meglévő felújítása/csere, bővítése új elemekkel
Meglévő körbekerítése
Meglévő megszüntetése
Sportpálya teljes felújítása, fejlesztése
Sportpálya megszüntetése
Pingpong asztalok felújítása/csere, új telepítése
Pingpong asztal megszüntetése
Új kondipark kialakítása
KRESZ pálya kialakítása meglévő szilárd burkolaton
Meglévő fejlesztése
Meglévők szükség szerinti cseréje
Új eszközök telepítése
Felújítása üzemképes állapotra / megszüntetése / Új létesítése

Közműfejlesztés
Parki séta útvonalak, járdák
Járda / lépcső
Parkoló
Gazd. élénkítő tev.

Energiatakarékos közvilágítás
Meglévő részleges vagy teljes felújítása
ÚJ útvonalak burkolása
Szükség szerinti javítása
Felújítása, fásítással
Meglévő bővítése
Magántőke bevonásával.

1. újrahasznosító kreatív technikák gyermekeknek, felnőtteknek, 2.
környezettudatosságot erősítő kampányakciók „fogadj örökbe egy fát”,
Környezettudatosság és
hulladékkezelés, energiahatékonyság, 3. közösségi festés módszer 4.
integrált szemlélet erősítése a
közösségi kert kialakítása (képzés, konferencia) 5. közösségi
lakosság körében
projekttervezés, tervezd meg a parkot, készíts házirendet, 6. ÖKO
színház (hulladékok felhasználásával) gyermekeknek
1. újrahasznosított anyagokból készülő kültéri bútorok design tervezői
pályázata, 2 kültéri könyvszekrény felállítása, 3. termelői udvar
SOFT
népszerűsítése, szélesítése, a helyi termékek és termelők erősítése,
Települési arculat és identitás
elemek
közösségi piacokon keresztül, Debreceni Értéktár (helyi hungarikumok
fejlesztése
„tudatosítása/népszerűsítése a lakosok körében, 4. innovatív, újszerű
ökodesign, redesign workshopok, kiállítások szervezése, helyi
képzőművészek és fiatalok bevonásával.
Bűnmegelőzést,
1. Önkéntes parkfelügyelet szervezése a polgárőrség keretein belül, 2.
közlekedésbiztonság
tolerancia programok, preventív drogmegelőző programok, akciók
javítását segítő
szervezése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezeteivel, 3.
rendezvénysorozat jellegű legális graffiti falak felállítása, 4. szociopoly közösségi együttélést segítő
programok, akciók
társasjáték

Zöldfelület rekonstrukciója
Kamera
Játszótér
Sportpálya/ Pingpong asztal
Kondipark/ KRESZ Pálya
Kialakítás
Parki eszközök
Közmű fejlesztés
Parki séta útvonalak, járdák
Járda/ lépcső
Ivó kutak
Gazd. élénkítő tev.

SESTAKERT 181 M Ft
Fák gallyazása, cserjeirtás, gyomtalanítás
Fásítás/füvesítés, aljnövényzet frissítés
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Meglévő teljes felújítása, bővítése
Meglévő körbekerítése
Új kialakítása kerítéssel
Sportpálya teljes felújítása, fejlesztése
Pingpong asztal megszüntetése
Meglévő kondipark felújítása, bővítése
KRESZ pálya kialakítása meglévő szilárd burkolaton
Meglévők szükség szerinti cseréje
Új eszközök telepítése
Energiatakarékos közvilágítás
Meglévő részleges vagy teljes felújítása
ÚJ útvonalak burkolása
Szükség szerinti javítása
Felújítása üzemképes állapotra / megszüntetése / Új létesítése
Magántőke bevonásával

1.újrahasznosító kreatív technikák gyermekeknek,
felnőtteknek, 2. környezettudatosságot erősítő kampányakciók
Környezettudatosság és
„fogadj örökbe egy fát”,hulladékkezelés, energiahatékonyság,
integrált szemlélet erősítése
3. közösségi festés módszer 5. közösségi projekttervezés,
a lakosság körében
tervezd meg a parkot, készíts házirendet, 6. ÖKO színház
(hulladékok felhasználásával) gyermekeknek
Humánkapacitás fejlesztés

1. Képzők képzése, városok jó gyakorlatainak elsajátítása, azok
adaptálását segítő tréningek képzések szervezése helyi
szakemberek, civil szervezetek, lakosok részére

Települési arculat és
identitás fejlesztése

1. újrahasznosított anyagokból készülő kültéri bútorok design
tervezői pályázata, 2 kültéri könyvszekrény felállítása, 3.
termelői udvar népszerűsítése, szélesítése, a helyi termékek és
termelők erősítése, közösségi piacokon keresztül, Debreceni
Értéktár (helyi hungarikumok „tudatosítása/népszerűsítése a
lakosok körében, 4. innovatív, újszerű ökodesign, redesign
workshopok, kiállítások szervezése, helyi képzőművészek és
fiatalok bevonásával.

SOFT
elemek

Bűnmegelőzést,
közlekedésbiztonság
javítását segítő
1. tolerancia programok, preventív drogmegelőző programok,
rendezvénysorozat jellegű
programok, akciók

Zöldfelület rekonstrukciója
Kamera
Játszótér
Sportpálya/ Pingpong asztal
Kondipark/ KRESZ pálya
Parki eszközök
Ivókút
Közműfejlesztés
Parki séta útvonalak, járdák
Járda / lépcső

VÉNKERT 613 M Ft
Zöldtető kialakítása, közösségi kert kialakítása, zöldfelület növelése
betonfelület elbontásával
Fák gallyazása, cserjeirtás, gyomtalanítás
Fásítás/füvesítés, aljnövényzet frissítés
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Meglévő teljes felújítása, bővítése
Meglévő körbekerítése
Sportpálya teljes felújítása, fejlesztése
Pingpong asztalok felújítása/csere/új telepítése
Pingpong asztal megszüntetése
Új kondipark kialakítása
KRESZ pálya kialakítása meglévő szilárd burkolaton
Meglévők szükség szerinti cseréje
Új eszközök telepítése
Felújítása üzemképes állapotra / megszüntetése / Új létesítése
Energiatakarékos közvilágítás
Meglévő részleges vagy teljes felújítása
Új útvonalak burkolása
Szükség szerinti javítása
Vízelvezetés

Parkoló/Szervizút
Gazd. élénkítő tev.

Parkoló felújítás
Szervizút felújítás
Új parkoló kialakítása/ meglévő bővítése
Magántőke bevonásával.

1.újrahasznosító kreatív technikák gyermekeknek, felnőtteknek,
2. környezettudatosságot erősítő kampányakciók „fogadj örökbe
Környezettudatosság és
egy fát”,hulladékkezelés, energiahatékonyság, 3. közösségi
integrált szemlélet erősítése
festés módszer 4. közösségi kert kialakítása (képzés,
a lakosság körében
konferencia) 5. közösségi projekttervezés, tervezd meg a parkot,
készíts házirendet, 6. ÖKO színház (hulladékok
felhasználásával) gyermekeknek
1. Képzők képzése, városok jó gyakorlatainak elsajátítása, azok
Humánkapacitás fejlesztés
adaptálását segítő tréningek képzések szervezése helyi
szakemberek, civil szervezetek, lakosok részére
SOFT
1. újrahasznosított anyagokból készülő kültéri bútorok design
elemek
tervezői pályázata, 2 kültéri könyvszekrény felállítása, 3.
Települési arculat és
Debreceni Értéktár (helyi hungarikumok
identitás fejlesztése
„tudatosítása/népszerűsítése a lakosok körében, 4. innovatív,
újszerű ökodesign, redesign workshopok, kiállítások szervezése,
helyi képzőművészek és fiatalok bevonásával.
Bűnmegelőzést,
1. Önkéntes parkfelügyelet szervezése a polgárőrség keretein
közlekedésbiztonság
belül, 2. tolerancia programok, preventív drogmegelőző
javítását segítő
programok, akciók szervezése a Kábítószerügyi Egyeztető
rendezvénysorozat jellegű
Fórum tagszervezeteivel, 3. legális graffiti falak felállítása, 4.
programok, akciók
szociopoly közösségi együttélést segítő társasjáték

Zöldfelület rekonstrukciója
Kamera
Játszótér

Sportpálya/ Pingpong asztal
Kondi-park
Parki eszközök

LIBAKERT 239 M Ft
Fák gallyazása, cserjeirtás, gyomtalanítás
Fásítás/füvesítés, aljnövényzet frissítés
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Meglévő játszótér megszüntetése
Meglévő áttelepítése, körbekerítése
Meglévő felújítása, körbekerítése
Új kialakítása
Sportpálya teljes felújítása, fejlesztése
Sportpálya megszüntetése
Pingpong asztal megszüntetése
Új kondipark kialakítása
Meglévők javítása/cseréje
Új eszközök telepítése

Ivókút
Szökő-kút
Közmű fejlesztés
Parki séta útvonalak, járdák
Járda / lépcső
Parkoló
Gazd. élénkítő tev.

Környezettudatosság és
integrált szemlélet
erősítése a lakosság
körében
Humánkapacitás
fejlesztés
SOFT
elemek

Települési arculat és
identitás fejlesztése

Bűnmegelőzést,
közlekedésbiztonság
javítását segítő
rendezvénysorozat
jellegű programok,
akciók

Felújítása / megszüntetése / Új létesítése
Felújítása
Energiatakarékos közvilágítás
Meglévő részleges vagy teljes felújítása
Új útvonalak burkolása
Szükség szerinti javítása
Új kialakítása
Magántőke bevonásával
1.újrahasznosító kreatív technikák gyermekeknek,
felnőtteknek, 2. környezettudatosságot erősítő kampányakciók
„fogadj örökbe egy fát”,hulladékkezelés, energiahatékonyság,
3. közösségi festés módszer 4. közösségi projekttervezés,
tervezd meg a parkot, készíts házirendet, 6. ÖKO színház
(hulladékok felhasználásával) gyermekeknek
1. Képzők képzése, városok jó gyakorlatainak elsajátítása,
azok adaptálását segítő tréningek képzések szervezése helyi
szakemberek, civil szervezetek, lakosok bevonásával
1. újrahasznosított anyagokból készülő kültéri bútorok design
tervezői pályázata, 2 kültéri könyvszekrény felállítása, 3.
termelői udvar népszerűsítése, szélesítése, a helyi termékek és
termelők erősítése, közösségi piacokon keresztül, Debreceni
Értéktár (helyi hungarikumok „tudatosítása/népszerűsítése a
lakosok körében, 4. innovatív, újszerű ökodesign, redesign
workshopok, kiállítások szervezése, helyi képzőművészek és
fiatalok bevonásával.
1. Önkéntes parkfelügyelet szervezése a polgárőrség keretein
belül, 2. tolerancia programok, preventív drogmegelőző
programok, akciók

DOBOZI KERT 296 M Ft
Zöldfelület rekonstrukciója
Kamera
Játszótér
Sportpálya/ Pingpong asztal
Parki eszközök
Közműfejlesztés
Parki séta útvonalak, járdák

Fák gallyazása, cserjeirtás, gyomtalanítás
Fásítás/füvesítés, aljnövényzet frissítés
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Meglévő teljes felújítása, bővítése,
Meglévő bontása
Sportpálya teljes felújítása, fejlesztése
Pingpong asztal felújítás/ cseréje
Meglévők szükség szerinti cseréje
Új eszközök telepítése
Energiatakarékos közvilágítás
Meglévő részleges vagy teljes felújítása
Új útvonalak burkolása

Járda / lépcső

Szükség szerinti javítása

Parkoló

Felújítása, fásítással

Gazd. élénkítő tev.

Fényes udvari piac kialakítása (felújítása)

1.újrahasznosító kreatív technikák gyermekeknek,
felnőtteknek, 2. környezettudatosságot erősítő kampányakciók
Környezettudatosság és
„fogadj örökbe egy fát”,hulladékkezelés, energiahatékonyság,
integrált szemlélet erősítése
3. közösségi festés módszer 4. közösségi kert kialakítása
a lakosság körében
(képzés, konferencia) 5. közösségi projekttervezés, tervezd
meg a parkot, készíts házirendet, 6. ÖKO színház (hulladékok
felhasználásával) gyermekeknek
1. Képzők képzése, városok jó gyakorlatainak elsajátítása,
Humánkapacitás fejlesztés
azok adaptálását segítő tréningek képzések szervezése helyi
szakemberek, civil szervezetek, lakosok részére,
1. újrahasznosított anyagokból készülő kültéri bútorok design
SOFT
tervezői pályázata, 2 kültéri könyvszekrény felállítása, 3.
eleme
termelői udvar népszerűsítése, szélesítése, a helyi termékek és
k
Települési arculat és
termelők erősítése, közösségi piacokon keresztül, Debreceni
identitás fejlesztése
Értéktár (helyi hungarikumok „tudatosítása/népszerűsítése a
lakosok körében, 4. innovatív, újszerű ökodesign, redesign
workshopok, kiállítások szervezése, helyi képzőművészek és
fiatalok bevonásával.
Bűnmegelőzést,
közlekedésbiztonság
javítását segítő
rendezvénysorozat jellegű
programok, akciók

1. Önkéntes parkfelügyelet szervezése a polgárőrség keretein
belül, 2. tolerancia programok, preventív drogmegelőző
programok, akciók szervezése a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum tagszervezeteivel, 3. legális graffiti falak felállítása, 4.
szociopoly közösségi együttélést segítő társasjáték

DEBRECEN BELVÁROSÁNAK INNOVATÍV REKONSTRUKCIÓJA 1.775 M Ft
Fák gallyazása, cserjeirtás, gyomtalanítás
Zöldfelület rekonstrukciója
Fásítás/füvesítés, aljnövényzet frissítés
Kamera
Térfigyelő rendszer kiépítése
Meglévők szükség szerinti cseréje
Parki eszközök
Új eszközök telepítése
Közműfejlesztés
Energiatakarékos közvilágítás
Meglévő megszüntetése
Virágpiac
Új kialakítása
Meglévő parkoló felújítása
Parkoló / Gk. Forgalmi út
Új parkoló kialakítása
Gépkocsi forgalmi útjának felújítása, átalakítása
Séta útvonalak
Jelenlegi felújítása, bővítése
Gazd. élénkítő tev.
Magántőke bevonásával

Humánkapacitás
fejlesztés

SOFT
elemek

Települési arculat és
identitás fejlesztése

Bűnmegelőzést,
közlekedésbiztonság
javítását segítő
rendezvénysorozat
jellegű programok,
akciók

1. Képzők képzése, városok jó gyakorlatainak elsajátítása,
azok adaptálását segítő tréningek képzések szervezése helyi
szakemberek, civil szervezetek, lakosok részére, 2. Future
City Game- kreatív gondolkodás a jövőről játék a British
Council által koordinált program. Megtervezhető a
településrész, városrész jövője a benne lakók a döntéshozók
együttműködésével az elvárások és igények közelítése.
1. újrahasznosított anyagokból készülő kültéri bútorok design
tervezői pályázata, 2 kültéri könyvszekrény felállítása, 3.
termelői udvar népszerűsítése, szélesítése, a helyi termékek és
termelők erősítése, közösségi piacokon keresztül, Debreceni
Értéktár (helyi hungarikumok „tudatosítása/népszerűsítése a
lakosok körében, 4. innovatív, újszerű ökodesign, redesign
workshopok, kiállítások szervezése, helyi képzőművészek és
fiatalok bevonásával.
1. tolerancia, preventív drogmegelőző programok, akciók
szervezése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagszervezeteivel

Az érintett területeken a parki eszközök tartalmazzák a padok, hulladékgyűjtők, valamint
kerékpártárolók kihelyezését.
A támogatás intenzitása egyenlőre nem tisztázott, a 100%-os támogatottság, intenzitás ennek
függvényében változhat. Amennyiben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kapja
meg a teljes támogatási összeget, úgy a különbözetet önerőként fogja biztosítani. Ehhez ismételt
közgyűlési határozat szükséges, pontosan feltüntetve az egyes helyszínekhez szükséges önerő
mértékét és a forrás megnevezését.
II.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2016. (III.31.) határozata alapján
úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
felhívásra „A Debrecen, Apafi utca 30. szám alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése”
tárgyban.
Ezen határozatban elírás történt az összegek betűvel történő kiírása során, melyet korrigálni
szükséges.
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. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Újkerti lakótelep;
- a felhívás száma: TOP-6.3.2.-15;
- a projekt összes költsége: 653 millió Ft; azaz hatszázötvenhárommillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 653 millió Ft; azaz
hatszázötvenhárommillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 653 millió Ft, azaz hatszázötvenhárommillió forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán 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, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője részére
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. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Sestakert lakótelep;
- a felhívás száma: TOP-6.3.2.-15;
- a projekt összes költsége: 181 millió Ft; azaz egyszáznyolcvanegymillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 181 millió Ft; azaz
egyszáznyolcvanegymillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 181 millió Ft; azaz egyszáznyolcvanegymillió forint;.

3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán 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, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője részére
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. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Vénkerti lakótelep;
- a felhívás száma: TOP-6.3.2.-15;
- a projekt összes költsége: 613 millió Ft; azaz hatszáztizenhárommillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 613 millió Ft; azaz
hatszáztizenhárommillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 613 millió Ft, azaz hatszáztizenhárommillió forint.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán 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, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője részére
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. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Libakert lakótelep;
- a felhívás száma: TOP-6.3.2.-15;
- a projekt összes költsége: 239 millió Ft; azaz kettőszázharminckilencmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 239 millió Ft; azaz
kettőszázharminckilencmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 239 millió Ft; azaz kettőszázharminckilencmillió forint;.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán 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, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője részére
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. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Dobozi lakótelep;
- a felhívás száma: TOP-6.3.2.-15;
- a projekt összes költsége: 296 millió Ft; azaz kettőszázkilencvenhatmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 296 millió Ft; azaz
kettőszázkilencvenhatmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 296 millió Ft; azaz kettőszázkilencvenhatmillió forint;.
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán 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, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője részére
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. (IX. 24.) határozatra
1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2.-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra.
2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Belváros
- a felhívás száma: TOP-6.3.2.-15;
- a projekt összes költsége: 1 775 millió Ft; azaz egymilliárd-hétszázhetvenötmillió forint
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1 775 millió Ft; azaz
egymilliárd-hétszázhetvenötmillió forint
- az igényelt támogatás összege: 1 775 millió Ft; azaz egymilliárd-hétszázhetvenötmillió
forint
3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, a Humán 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, a Városfejlesztési
Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője részére
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. és 4. 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 47/2016. (III. 31.) határozat 2./ pontját a következők szerint:
„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-háromszázötezernégyszázkilencvenhét forint;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 33.305.497.-Ft,
harminchárommillió-háromszázötezer-négyszázkilencvenhét forint;
- Az igényelt támogatás összege: 33.305.497.-Ft, harminchárommillió-háromszázötezernégyszázkilencvenhét forint.”
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. április 18.

Dr. Papp László
polgármester

