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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
168/2016. (VI. 23.) határozatával döntött a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” tárgyú felhívás keretében „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése és
SECAP készítése” című támogatási kérelem benyújtásáról. A támogatási kérelmet a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
támogatásra érdemesnek ítélte 2016. november 23-án.
A Közgyűlés korábban, a 104/2016. (IV. 28.) határozatában döntött a TOP-6.3.2-15 „Zöld város
kialakítása” tárgyú felhívás keretében a „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” c.
támogatási kérelem benyújtásáról, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. szeptember 21-én szintén támogatásra
érdemesnek ítélte. A Közgyűlés a 88/2017. (V. 25) határozatában döntött továbbá a TOP-6.1.216 „Inkubátorházak fejlesztése” tárgyú felhívás keretében a „Debreceni Inkubációs Központ
létrehozása” c. támogatási kérelem benyújtásáról, melynek benyújtási határideje 2017.
szeptember 30., így a támogatási kérelem előkészítése jelenleg folyamatban van.
A fent nevezett három projekt keretében megvalósuló építési beruházások ugyanazon ingatlan
érintésével tervezettek, ily módon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében az
eljárási rezsim meghatározása során egymással összefüggő beruházásnak kell tekinteni. A fejlesztés
komplexitására való tekintettel a tervezett projekteket egyidőben szükséges megvalósítani.

„A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése és SECAP készítése” című projekt
esetében a projekt előkészítésére vonatkozó határidő 2017. december 20-án lejár és a felhívás
értelmében a határidő nem hosszabbítható meg olyan mértékben, amely biztosítaná a projektek
egyidőben történő fizikai megvalósítását. Ennek oka, hogy a „Debrecen Belvárosának
innovatív rekonstrukciója” projekt részeként megvalósítani tervezett Dósa Nádor tér átépítése
jelenleg tervezés alatt áll, a „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” tárgyú támogatási
kérelem benyújtása pedig még nem történt meg.
Annak érdekében, hogy a három összekapcsolódó projekt egy időben történő megvalósítására
legyen lehetőség, szükséges a TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00001 „A Régi Városháza épületének
energetikai korszerűsítése és SECAP készítése” című projekt visszavonása és a TOP-6.5.1-16
kódszámú felhívás keretében történő ismételt benyújtása.
A SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) készítése a folyamatban lévő TOP-6.5.115 kódszámú Felhívás keretében elnyert pályázatokhoz szükséges, ugyanis a TOP-6.5.1-15
Felhívás 3.2.39 pontja előírja, hogy:
„A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a
megyei jogú városi önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a
megyei jogú város által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához”.
A SECAP készítése folyamatban van, és - a visszavonásra tekintettel - elszámolása a TOP6.5.1-15-DE1-2016-00009 „A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése”
projekt keretében tervezett.

A TOP-6.5.1-16 felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 30-ig
lehetséges, így szükséges a Közgyűlés mielőbbi döntése.
II.
A Közgyűlés a 158/2016. (VI. 23.) határozatban döntött a TOP-6.1.4-15 „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlsztés” tárgyú felhívás keretében „A Nagyerdei
Kultúrpark rekonstrukciója” című támogatási kérelem benyújtásáról 1,5 milliárd támogatási
összeg elnyerése érdekében. A támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte
2016. december 19-én. Ezt követően a Közgyűlés a 125/2017. (VI. 22.) határozatával döntött a
projekt összköltségének (és ez által az igényelt támogatás összegének) 1 milliárd forintra
történő csökkentéséről.
A Magyar Kormány az 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat)
elfogadta a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség
2017–2030 időszakra szóló stratégiai fejlesztési programját, és egyetértett a rendelkezésre álló forrás
mértékéig a Korm. határozat (amely az előterjesztés 3. mellékletét képezi) 2. mellékletében
meghatározott fejlesztések megvalósításának szükségességével.

A Korm. határozat alapján a Nagyerdő komplex turisztikai fejlesztése keretében az állatkert
fejlesztésére 4,8 milliárd forint, valamint a debreceni vidámpark fejlesztésére 3,61 milliárd
forint fordítható. A két forrás felhasználása azonos fejlesztési területen lehetséges, melynek
hosszútávú innovatív felhasználása érdekében komplex tervezési feladatként szükséges a
műszaki dokumentáció elkészítése, az együttes közműhálózat, közös üzemeltetésre való
tekintettel. „A Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című projekt esetében a tervek ily módon
történő elkészítésének és megvalósításának időbeli összehangolására nincs lehetőség, a
Támogatási szerződés szerint 2017. december 19-én a kiviteli terveknek benyújtása szükséges.
A Korm. határozat értelmében a Nagyerdei Kultúrpark fejlesztésére több mint 8 milliárd
forintot fordíthat Önkormányzatunk, így javaslom a TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 azonosító
számú „A Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című projekt visszavonását.
Tekintettel arra, hogy a „TOP-6.1.5-16 Debreceni déli gazdasági övezet elérhetőségének
javítása” című projekt keretében megvalósuló belső úthálózat és közműhálózat teljeskörű
kiépítéséhez további forrás szükséges, javaslom a felszabaduló 1 milliárd összegű forrás ezen
projektre történő átcsoportosítását. Ahhoz, hogy az átcsoportosítást és a projekthez kapcsolódó
forrásemelést az Irányító Hatóságnál kezdeményezni tudjuk, szükség van a 89/2017. (V. 25.)
határozat módosítására oly módon, hogy a projekt összköltségét és az igényelt támogatás
összegét megemeljük 2.035.000.000,- Ft-ról 3.035.000.000,- Ft-ra.
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 168/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra” tárgyú 168/2016. (VI. 23.) határozat
alapján benyújtott, „A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése és SECAP
készítése” című 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 158/2016. (VI. 23.), a 89/2017.
(V. 25.) és a 125/2017. (VI. 22.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a „támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.1.4-15 „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra” tárgyú 158/2016.
(VI. 23.) határozat alapján benyújtott, „A Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című
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

3./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 1 milliárd forint összegű forrás
TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra történő átcsoportosítását.
4./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét az átcsoportosításhoz szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a
polgármestert az ehhez kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a visszavonás jóváhagyását követően azonnal
az átcsoportosítás kezdeményezéséért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

5./ Módosítja a „támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra” tárgyú
89/2017. (V. 25.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
- A projekt címe: „Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása”
- A projekt megvalósítási helyszínei:
5 ágú körforgalmi csomópont kiépítése a 47. sz. főút – Hosszúpályi csomópont
elágazásánál, bekötőút építése az 5 ágú körforgalomtól nyugat felé 7,0 m
szélességben 810 m hosszban, onnan déli irányban folytatólagosan bekötőút további
építése 7,0 m szélességben 740 m hosszban, ipari terület megközelítését javító
útberuházás részeként közmű-infrastruktúra (ivóvíz-, gázvezeték, hírközlési hálózat,
közvilágítási hálózat és csapadékvíz-elvezetés) kiépítése, továbbá a szabályozási
tervvel összhangban lévő DIP területén belül található útépítés.

- A felhívás száma: TOP-6.1.5-16
- A projekt összes költsége: 3.035.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-harmincötmillió forint.
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 3.035.000.000,- Ft, azaz
hárommilliárd-harmincötmillió forint.
- Az igényelt támogatás összege: 3.035.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-harmincötmillió forint.”

6./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda
vezetőjét a támogatási kérelem módosításához szükséges intézkedések megtételére, továbbá
felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

A határozati javaslatok elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2017. szeptember 20.
Dr. Papp László
polgármester

