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Tisztelt Közgyűlés!
A közép-kelet európai országok 1990-es években történő átalakulásait figyelembe véve, történelmi
tett volt a magyar társadalomtól, hogy erőszakmentesen, békés eszközökkel változtatta meg az
ország egypártrendszerre épülő berendezkedését és a szabad Magyarország felemelkedését
választások útján kívánta elérni.
A rendszerváltás közjogi értelemben az 1990. március 25. és április 8. napján tartott szabad
országgyűlési választással kezdődött és az 1990. szeptember 10. és október 14. napján tartott
kétfordulós önkormányzati választással zárult le. A tanácsrendszert felváltó önkormányzatiság, a
helyi közösségek szabad választásán alapuló képviseleti rendszerét jelentette, amellyel lehetőség
nyílott a lokális közügyek helyi rendezésére. Az önkormányzatok képviseleti rendszere egyben
elősegítette, a választópolgárok minél közvetlenebb részvételét a helyi közügyekben.
Az önkormányzatok megalakulását igazán csak a korábbi egypártrendszerrel történő
összehasonlítással lehet értékelni, mivel a központi irányítási rendszer helyett egy szabad,
autonómiával rendelkező helyi hatalom jött létre. Az önkormányzatiság megteremtése és fenntartása
olyan alkotmányos alapelv volt, amelyben pártállástól függetlenül az akkori politikai elit
valamennyi tagja teljes mértékben egyetértett. Sok gyermekbetegséggel járt ennek megalkotása, de
az a vezérelv ezen időszakban sohasem sérült, miszerint a helyi ügyek többségében a helyben lakó
választók által delegált testületek döntsenek.
Debrecenben is megtörténtek a választások és 1990. október 29. napján, a rendszerváltozás utáni
első képviselő testület, az akkori választási szabályoknak megfelelően 39 képviselővel, valamint a
szintén közvetlenül választott polgármesterrel megalakult. Ezt követően, az elmúlt 25 évben 7
szabad választás történt és mindösszesen 286 fő vett részt a testület munkájában.
A megválasztott képviselő-testületek egymás korábbi eredményeire is építkezve, folyamatosan
mindent megtettek a város fejlődéséért, és visszatekintve egyik képviselőtől sem vitatható el a
városunkért való felelősségvállalás és tenni akarás szándéka, pártállástól függetlenül.
Gyakran kritika tárgya a képviselői munka és el kell ismerni, hogy a társadalmi presztízse az
általános politikai megítélésnek megfelelően, nem túl magas mértékű. Ugyanakkor nem mehet
feledésbe azon debreceni polgárok személye, akik vállalták, hogy minden nehézség ellenére,
munkájuk mellett és szabadidejük terhére, felelősen vezetik a várost és képviselik a választók
érdekeit.
A 2014 novemberében megalakult, jelenleg is működő Közgyűlés az önkormányzat hetedik
képviselő-testülete, amelynek véleményem szerint erkölcsi kötelessége, hogy méltó módon emléket
állítson a rendszerváltozás utáni önkormányzatiságnak, megemlékezzen azokról a képviselőkről,
akik munkálkodtak a város fejlődéséért, ezért indítványozom, hogy emléktáblák kerüljenek
elhelyezésre a Régi Városháza folyosóján, közgyűlési ciklusonként feltüntetve a polgármestereket,
az alpolgármestereket, a jegyzőt, valamint a képviselő testület tagjait.
Indítványozom továbbá, hogy a 2015 októberében tartandó rendes ülésen méltó módon emlékezzen
meg a Közgyűlés az önkormányzatiság 25. évfordulójáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
Dr. Gondola Zsolt Zoárd önkormányzati képviselő előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján, figyelemmel az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 98. pontjára
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzatiság megalakulásának 25. évfordulójáról
emléktáblák kihelyezésével emlékezik meg.
2./ javasolja a Polgármesternek, hogy az önkormányzatiság megalakulása 25. évfordulójának
alkalmából - a Kulturális Bizottság véleményét kikérve - döntsön emléktáblák elhelyezéséről a
Régi Városháza (Debrecen, Piac u. 20.) Nagytanácstermének előterében.
3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy gondoskodjon az emléktáblák
elkészíttetéséről az alábbiak figyelembe vételével: Az egyes emléktáblákon önkormányzati
ciklusonkénti bontásban kerüljön feltüntetésre a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és a
képviselő testület tagjainak neve.
Határidő: a Közgyűlés 2015. októberi rendes üléséig
Felelős: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy az emléktáblák elhelyezéséhez és az
önkormányzatiság 25. évfordulója alkalmából a Közgyűlés 2015. októberi rendes ülésén a méltó
megemlékezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a Közgyűlés 2015. októberi rendes üléséig
Felelős: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
5./ Biztosítja az emléktáblák elkészíttetéséhez szükséges 2.000.000,-Ft fedezetet Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 5.5. melléklet, 7.2.13. sora, a Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat
terhére.
Határidő: a Közgyűlés 2015. októberi rendes üléséig
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2015. szeptember 16.

Dr. Gondola Zsolt Zoárd
önkormányzati képviselő

