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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen tisztelettel őrzi a múlt értékeit, ápolja a nemzet nagyjainak emlékét, polgárai képesek
erőt és hitet meríteni a több mint ezer esztendős múltból. Debrecen meghatározó, egyszersmind
sorsfordító szerepet játszott a magyar történelemben, egyházi, kultúrtörténeti, tudományos és
oktatási életében egyaránt.
Büszkék vagyunk arra, hogy sokan tevékenykednek szívvel-lélekkel azért, hogy a város
dinamikusan fejlődjön, amely az Új Főnix tervnek köszönhetően napról napra a szemünk láttára
változik. Debrecen az elmúlt négy évben jelentős erőfeszítést tett annak érdekében, hogy
megteremtse a város további fejlődésének gazdasági alapjait. Tette ezt azért, hogy képes legyen
megfelelni a kor kihívásainak és Magyarország új üzleti és régió központja legyen. Ez a
szerepvállalás azzal a kötelezettséggel is jár, hogy olyan élhető várost teremtsünk, amelyben
szeretnek élni az emberek. Éppen ezért a közeljövő fontos feladata, hogy folytassuk köztereink
megújítását.
Debrecen számos gyönyörű térrel rendelkezik, amelyet nem csak a parkjai tesznek vonzóvá,
hanem a köztéri alkotások is.

A közeljövőben átalakításra kerülő köztereinken lehetőség van arra, hogy új művészeti
alkotások elhelyezésével méltó módon állítsunk emléket nemzetünk nagyjainak. Szent István
erős Magyarországot kívánt örökül hagyni utódainak. Az ő példáját szem előtt tartva mi is erős
Magyarországot, erős Debrecent akarunk örökül hagyni utódainknak. Államalapító Szent
István királyunkat bölcsessége, igazságossága, szervező és reálpolitikusi képessége a magyar
történelem legjelentősebb és legtiszteletreméltóbb alakjává tette. Műve egyszerre volt magyar
és európai, egyaránt érvényesültek benne a keletről hozott társadalmi karakterjegyek és a
nyugati feudális államforma alapszerkezete. Megfordíthatatlanná tette a magyar nép európai
otthonteremtését.
Törvényhozó királyunk keménykezű és céltudatos államszervezői munkája során sem tekintett
el a keresztény hitéből fakadó mély erkölcsi követelményektől. Ezért van az, hogy Szent István
alakja nemcsak a történeti munkákban jelenik meg, hanem a népmondák, egyházi énekek is
megőrizték, példát adva a mindenkori magyarságnak.
Debrecen városa nagy tisztelettel gondozza és ünnepeli államalapító királyunk emlékét.
Városunk gazdag történelmi öröksége ugyanakkor arra kötelezi a város vezetését, hogy időtálló
értékekkel gyarapítsa örökségét. E gondolat jegyében indokolt, hogy Debrecen városa egy
Szent Istvánt ábrázoló művészeti alkotással fejezze ki háláját és tiszteletét államalapító
királyunknak.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 109. § (1) bekezdése értelmében a művészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről a település önkormányzatának
képviselő-testülete dönt és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
Tekintettel arra, hogy a művészeti alkotás elhelyezése jelentős előkészítő tevékenységet
igényel, a Közgyűlés jelen előterjesztésben az ezzel kapcsolatos szándékát nyilvánítja ki és
biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet. A debreceni polgároknak a művészeti
alkotáshoz való érzelmi kötődése és lokálpatriótizmusának erősítése érdekében lehetőséget
fogunk biztosítani arra, hogy a költségek egy részének biztosítására közadakozás keretében
kerüljön sor.
A művészeti alkotást jelentőségénél fogva Debrecen belvárosában indokolt elhelyezni.
Javasolom, hogy az országos, nyilvános tervpályázat tartalmi elemeinek meghatározására a
Tisztelt Közgyűlés a Kulturális Bizottságot kérje fel.
A művészeti alkotás felállításának ütemterve:
A pályázat kiírása: 2018. október 1.
A benyújtás időpontja: 2018. november 30.
A közgyűlési döntés időpontja: 2018. december
A művészeti alkotás felavatásának időpontja: 2019. augusztus 20.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az
1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Szent István államalapító királyt ábrázoló művészeti
alkotást helyez el Debrecen belvárosában.
2./ Felkéri a Kulturális Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Polgármesternek a művészeti
alkotás elhelyezésének helyszínére és a meghirdetendő országos, nyilvános tervpályázati
felhívás tartalmi elemeire.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Kulturális Bizottság elnöke
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglaltakra tekintettel
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe az országos, nyilvános
tervpályázat eredménye alapján a pénzügyi fedezetet tervezze be.
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. augusztus 23.

Dr. Papp László
polgármester

