2019. februári közgyűlés
Debrecen közgyűlése 2019. február 21-én tartotta soron következő rendes ülését. A képviselők
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vonatkozó javaslatról, a debreceni Belvárost ábrázoló térplasztika elhelyezéséről a Kossuth téren,
valamint ebösszeírásról.
174,8 milliárd forintos főösszeggel a közgyűlés elfogadta Debrecen önkormányzatának rendszerváltás
utáni legnagyobb éves költségvetését, melyben kiemelt szerep jut a beruházásokra fordítandó
forrásoknak. Csak az Északnyugati Gazdasági Övezet fejlesztését több mint 35 milliárd forint
szolgálja. A 2019-es debreceni költségvetésben minden működési területre több jut mint korábban,
így a város- és zöldterület fejlesztési, kertségi fejlesztési, szociális és kulturális területekre is. Így el
lehet mondani, hogy a 2019-es költségvetés a növekedés és a városépítés költségvetése. A rendkívül
magas főösszeg minden forintja célhoz rendelt, s ez feszes, szoros gazdálkodást igényel. A város nem
szorul hitelfelvételre, amely többek közt annak is köszönhető, hogy 2018-ban helyiadó-bevételei a
várakozást is meghaladó mértékben növekedtek.
Debrecen önkormányzata pályázatot kíván benyújtani bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
(bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének kormányzati támogatására. Debrecen-Józsa településrészen
régóta igény mutatkozik bölcsődei ellátás iránt. E pályázat keretében sor kerülhetne a felsőjózsai
városrészen, a Gönczy Pál Általános Iskola és Óvoda telkén egy 96 férőhelyes, 4 egységes, 8
csoportszobás, főzőkonyhát és irodai kiszolgáló egységet is magába foglaló, mintegy nettó 1300
négyzetméter alapterületű konténer-bölcsőde létesítésére. Jelenleg Magyarországon nem jellemző a
konténer-bölcsőde, azonban van hazai referencia konténer-óvodára, melynek kialakítása csupán az
épület szerkezetében eltérő a megszokottól. Az előzetes egyeztetések alapján a konténerek
kialakítása lehetővé teszi, hogy a jogszabályoknak megfelelően megépíthető legyen az intézmény. A
támogatás maximális összege új bölcsőde építése esetén maximum 300 millió Ft, de férőhelyenként
legfeljebb bruttó 8 millió Ft. A Debrecen által elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke 85%.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2019. március 18.
Debrecen önkormányzata a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a
település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözni kívánja a
Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozásoknak Debrecen Megyei Jogú
Város közigazgatási területén való letelepedését, a vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre
irányuló beruházások megvalósítását. Magyarország Kormánya a debreceni Északnyugati Gazdasági
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célterületté nyilvánított. E kormánydöntések végrehajtása érdekében az önkormányzat meg kívánja
szerezni az érintett területek tulajdonjogát. Az önkormányzat az ingatlanok megvásárlásával és
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Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzeléseit, településfejlesztési céljait
kívánja megvalósítani. Az ingatlanok megvásárlására vonatkozóan befektetői érdeklődés mutatkozik
vállalkozási környezet fejlesztése, munkahelyteremtés céljából. Felmerült annak a lehetősége is, hogy
egyes ingatlantulajdonosok az ingatlanjuk tulajdonjogáért cserébe az önkormányzattól csereingatlan
biztosítását kérik, melyhez megfelelő cserealap szükséges. A cserealap kialakításához, illetve az
ingatlanvásárláshoz a közgyűlés hozzájárult.
A közgyűlés új rendeletet hagyott jóvá az egészségügyi alapellátási körzetekről. Erre azért volt
szükség, mert a rendelet ellátási körzeteket meghatározó mellékleteinek 2016 decemberében történt
utolsó felülvizsgálata óta a közgyűlés több alkalommal döntött új közterület-elnevezésekről. Ezen
kívül az iskola-egészségügyi ellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények gyermeklétszámai is
változtak, ezért a mellékletek aktualizálása is szükségessé vált.
Együttesen történő értékesítésre jelölte ki a közgyűlés az önkormányzat tulajdonát képező, a
valóságban a Déli Gazdasági Övezet területén található, 0505/20 helyrajzi számú,
út ᴀ megnevezésű, 391 négyzetméter területű, a 0505/58 helyrajzi számú,
3 hektár 3116 négyzetméter területű, valamint a 0505/62 helyrajzi számú,
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megnevezésű, 1443 négyzetméter területű ingatlanokat. Az ingatlanok induló árát 97.860.000
forint+áfa összegben, a versengő ajánlatkérésen történő részvétel letéti díját az induló licitár 10
százalékának megfelelő összegben, azaz 12.428.220 forintban határozta meg azzal, hogy a vevő
köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül

ጀ a letéti díj

beszámításával – egy összegben megfizetni az önkormányzatnak.
A közgyűlés ingyenesen vagyonkezelésbe adja a Debreceni Tankerületi Központnak az önkormányzat
tulajdonát képező 19541 helyrajzi számú, a valóságban a Debrecen, Böszörményi út 150-152. alatti
ingatlan alagsorában lévő 359 négyzetméter területű ingatlanrészt köznevelési közfeladat
Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola feladatainak ellátása

ጀ

a
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biztosítása céljából.
Az önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 2027. december 31. napjáig szólóan a Debreceni
Művelődési Központ ingyenes vagyonkezelésében lévő 1008 négyzetméter nagyságú, a valóságban a
Debrecen, Nagy Gál István utca 6. alatti ingatlanon található 300 négyzetméter területű
Szárító ᴀ ingatlanrész
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ingyenes használati jogát 2034. december 31. napjáig szólóan, további 5 évre

meghosszabbítható határozott időre biztosítja a Debreceni Egyetemnek az általa az ingatlanrészen
elvégzendő beruházás megvalósítása érdekében.

A közgyűlés Tasnádi Józsefnét 2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig bízta meg a Homokkerti
Pitypang Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával. Nevezett kérelmet nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szüntesse meg,
tekintettel arra, hogy jogviszonya megszüntetésének várható időpontjában
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nőket megillető kedvezményes öregségi teljes nyugdíjra való jogosultsághoz több mint 40 év
szolgálati idővel fog rendelkezni. Tasnádi Józsefné 2019. március 2-től a felmentési idejét fogja
tölteni, a felmentési idő felére mentesül a munkavégzés alól. Minderre tekintettel az intézmény
magasabb vezetői beosztásának ellátására a későbbiekben pályázatot szükséges kiírni.
A közgyűlés dr. Balla Györgynét 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig bízta meg a Nagyerdei
Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával. Nevezett kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan,
hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyát 2019. december 28. napjával felmentéssel
szüntesse meg, tekintettel arra, hogy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és több mint 47 év
szolgálati idővel rendelkezik. . Dr. Balla Györgyné több mint 35 éve a Nagyerdei Óvoda
óvodapedagógusa. 1994. augusztus 1-jétől az intézmény magasabb vezetője. Öt cikluson átívelő
kiemelkedő intézményvezetői tevékenységének elismeréseként 2019. augusztus 1-jével a közgyűlés
címzetes igazgatói címet adományozhat a részére. Dr. Balla Györgyné 8 hónapos felmentési ideje
alatt a magasabb vezetői megbízása lejár. A fentiekre tekintettel az intézmény magasabb vezetői
beosztásának ellátására a későbbiekben pályázatot szükséges kiírni.
A Szabadságtelepi Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2016. augusztus 1-jétől 2021.
július 31-ig bízta meg a közgyűlés dr. Felvéginé Jakab Magdolnát. Nevezett kérelmet nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyát 2019. november 30. napjával
felmentéssel szüntesse meg, tekintettel arra, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
és 46 év szolgálati idővel rendelkezik, melyből több mint 40 év közalkalmazotti jogviszonynak
minősül. Dr. Felvéginé Jakab Magdolna 2019. április 2-től 2019. november 30-ig felmentési idejét tölti,
melynek a felére mentesül a munkavégzés alól. Az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátására a későbbiekben pályázatot kell kiírni.
A közgyűlés az javasolja az Airport-Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft. taggyűlésének, hogy 2019.
március 1-jétől a társaság cégneve Debrecen International Airport Kft. legyen. A közgyűlés javasolja a
társaság taggyűlésének, hogy ennek érdekében fogadja el a társasági szerződés módosítását. A
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagi kölcsönszerződés alapján 40.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt
nyújtott a kft.-nek, legkésőbb 2019. február 28-ai visszafizetési határidővel és 9 havi BUBOR+1,5%
mértékű ügyleti kamattal. A közgyűlés javasolja a kft. taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a cég és a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. között 2019. február 4-én létrejött kölcsönszerződést.
A közgyűlés értékesítésre jelölte ki a Debrecen önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 16475/8
helyrajzi számú
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debreceni Derék utcán található ingatlant. Az értékesítés módjaként versengő ajánlatkérést határoz
meg, melyre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-t és a és a Cívis Ház Zrt.-t hívja meg azzal, hogy vevőnek
a versengő ajánlatkérés során legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevőt jelöli ki.
A közgyűlés a polgármester előterjesztésére visszavonja a TOP-6.7.1-16
leromlott városi területeinek rehabilitációja ᴀ tárgyú felhívásra benyújtott,
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következtében felszabaduló 590 millió forint összegű forrásnak a TOP-6.6.1-16
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alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra történő átcsoportosítását.
A közgyűlés döntése alapján az önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be Debreceni Vízmű Zrt.-vel
konzorciumban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a Ḁ嘀稀椀欀稀洁焀瘀攀欀 Állami
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energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyú pályázati kiírásokra.
A közgyűlés döntése szerint a kényszer-végelszámolás alatt álló
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Alapítvány a Gyermekrehabilitációért törlése folytán a Debrecen önkormányzatára, mint alapítóra
visszaszálló vagyont a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolájának juttatja azzal, hogy az intézmény köteles azt fejlesztő
nevelés-oktatásra,

gyógypedagógiai

tanácsadásra,

korai

fejlesztés

és

gondozásra,
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pedagógiai ellátásra fordítani.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár stratégiai tervét, valamint minőségpolitikai nyilatkozatát a közgyűlés
jóvá hagyta.
A világ számos városában léteznek olyan bronzból vagy kerámiából készült térplasztikák, amelyek az
adott település egy részét vagy egészét ábrázolják kicsinyítve. Ezek a térplasztikák a település
épületeiről, utcáiról, szerkezetéről és formájáról adnak információkat a látássérülteknek, ugyanakkor
mint turisztikai attrakciók is nagy népszerűségnek örvendenek. Hazánkban a Rotary Club BudapestBudavár indította útjára a
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húsz városában találkozhatunk a program keretében létrehozott különleges térplasztikákkal. A Rotary
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térplasztika Kossuth téren történő elhelyezésének szándékát, és elkészíttette az ehhez kapcsolódó
tervdokumentációt. A térplasztika Debrecen belvárosát mutatja be a Kölcsey Központtól a
Csonkatemplomig terjedően, így a Déri Múzeum, a Debreceni Református Kollégium, a Református
Nagytemplom, a Kossuth tér, a Régi Városháza, a Piac utca Csonkatemplomig terjedő szakasza
mindkét oldalának épületei, szobrai és szökőkútjai lesznek megformálva. A térplasztikán a magyar
nyelvű ismertető mellett Braille-írással is feltüntetik az utcák, terek és épületek neveit, rövid
ismertetővel. A térplasztikát a Kossuth téren, a Kossuth szobortól nyugatra eső pihenőöbölben
helyezik el. A Lengyel István építészmérnök által tervezett és Lestyán Goda János szobrászművész
által elkészített térplasztika felavatásának tervezett időpontja 2019. június 15.
A közgyűlés a polgármester előterjesztésére tudomásul vette a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót.
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Tulajdonosi Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága beszámolóját az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. Felkéri a
polgármestert, hogy az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról szóló 2019. évre
vonatkozó bizottsági beszámolókat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását
megelőző ülésre terjessze a közgyűlés elé.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel köteles háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezni.
Az ebösszeírás törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, mely az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi
feladatok hatékony ellátása céljából szükséges. Debrecenben első alkalommal 2015-ben került sor az
ebösszeírásra, így a három év elteltével szükséges annak megismétlése. Az ebösszeírás elvégzésére
javasolt időpont a 2019. április 1. és 2019. december 31. közötti időszak. Az ebregiszter adatainak
feltöltése a 2015. évi ebösszeírás során városunkban eredményesen alkalmazott önbevallás
módszerén

alapul.
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megtalálható lesz az önkormányzat honlapján, továbbá kifüggesztik az állatorvosi rendelőkben is.
Ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) továbbra sem lesz Debrecenben.
Varga Zoltán önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) azt kezdeményezte, hogy a közgylés
kérje fel a polgármestert, hogy levélben tájékoztassa Magyarország Kormányát, arról: Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatárolódik a Munka Törvénykönyvének 2018.
december 12-ei módosításától, egyben felkéri a Kormányt a módosítás visszavonására. Elhatárolódik
Kósa

Lajos,

Halász

János,

Pósán

László

és

Tasó

László

országgyűlési

képviselők

Munka

Törvénykönyvének 2018. december 12-ei módosítása kapcsán tanúsított parlamenti szavazási
magatartásától, egyben felkéri a fenti képviselőket nyilvános bocsánatkérésre Debrecen város
polgáraival, munkavállalóival szemben, a rabszolgatörvény szavazásán képviselt álláspontjuk,
szavazási magatartásuk miatt. Az előterjesztés azt is tartalmazta, hogy Debrecen önkormányzata
nyilvánítsa

ki,

hogy

saját

hatáskörében

és

illetékességi

területén

kinyilatkoztatja,

hogy

a

későbbiekben nem fogja alkalmazni a Munka Törvénykönyvének 2018. december 12-ei módosítását.
Az előterjesztést a közgyűlés nem szavazta meg.
Fotók: Miskolczi János
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