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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Latinovits Zoltán, a magyar színházművészet egyik legnagyobb alakja, posztumusz Kossuth, és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, műegyetemi diplomája megszerzését követően,
1956-ban a Csokonai Színházba szerződött segédszínésznek. Kétévi debreceni színházi létet
néhány év miskolci színházi kitérő követte, majd 1961-1962 között újra visszatért a Csokonai
Színházba. Már debreceni játéka során kitűnt modern, intellektuális szerepértelmezésével, az
érzelmek aprólékos ábrázolásával.
Kóti Árpád, A nemzet színésze, Kossuth- és Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, a
Csokonai Színház örökös tagja, a Város Díszpolgára, 1963-tól haláláig volt a Csokonai Színház
tagja. Hosszú debreceni pályafutása alatt több mint háromszáz bemutatója volt és több mint
hatvan rendezővel dolgozott.
A két színészóriásról a Csokonai Színház is megemlékezik azzal a gesztussal, hogy a Csokonai
Fórumban egy-egy termet neveznek el róluk. Portréjukat azzal az elképzeléssel mintázta
agyagba Juha Richárd szobrász, hogy a szobrok végleges, bronz változata majd az új,
grandiózus színház környezetébe kerül. A köztéri művek helye a Csokonai Fórum és a Fórum
Bevásárlóközpont bejárata közötti falszakasz előtti zöldterületen lenne, közel a színház
bejáratához az előterjesztés melléklete szerint.
Mindkét szobor mérete 65 cm x 58 cm x 35 cm, a talapzat 140 cm magas. A talapzat elülső
oldalán a színészek, míg hátsó oldalán az alkotó neve szerepelne. A posztamensek oldalára a
színészek autográf aláírását vésné be a szobrász.
A szobrok elkészíttetésének és elhelyezésének költsége szobronként bruttó 5.054.600 Ft,
összesen 10.109.200 forint, amelynek fedezete a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet „Közművelődési
feladatok” címet viselő 26. melléklet (14. melléklet 15. cím részletezése) 15.1.2. alcímen
„Szakértők, művészek eseti megbízási díja” elnevezésű előirányzaton rendelkezésre áll.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 109. § (1) bekezdése értelmében művészeti alkotás közterületen történő elhelyezéséről
az önkormányzat képviselő-testülete dönt és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
A szobrok elhelyezéséül szolgáló 8458 hrsz-ú, természetben a Csapó utcán lévő terület
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi.
A Htv. 109. § (2) bekezdése szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan
szakvéleményt kell beszerezni. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az OMSZI
Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kérte fel a
szakvélemény elkészítésére, amely a Közgyűlés ülésének napjáig elkészül és megtekinthető
lesz DMJV Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11., 116. sz.
iroda).

II.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az 1991. évi
XX. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján, az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság véleményére figyelemmel
1./ Latinovits Zoltán bronz mellszobrát helyezi el a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező, 8458 hrsz-ú, természetben a Csapó utcán, a Csokonai Fórum és a Fórum
Bevásárlóközpont bejárata közötti falszakasz előtt található parkosított közterületen Juha Richárd
szobrászművész szoborterve alapján.
2./ Elfogadja a szobor talapzatán elhelyezésre kerülő szöveget az alábbiak szerint:
„Latinovits Zoltán” (a talapzat elülső oldalán)
„Juha Richárd 2022” (a talapzat hátsó oldalán)
3./ Felkéri Juha Richárd szobrászművészt az 1./ pontban megjelölt mellszobor elkészítésére.
4./ Biztosítja az 1./ pont szerinti szobor elkészíttetéséhez és közterületi elhelyezéséhez szükséges bruttó
5.054.600 forintot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet „Közművelődési feladatok” címet viselő 26. melléklet (14.
melléklet 15. cím részletezése) 15.1.2. alcímen „Szakértők, művészek eseti megbízási díja” elnevezésű
előirányzat terhére.
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a Juha Richárddal kötendő felhasználási szerződés
előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a megállapodás előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
a megállapodás aláírásáért: a polgármester
6./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a szobor közterületi elhelyezéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. május
Dr. Papp László
polgármester

II.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az 1991. évi
XX. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján, az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság véleményére figyelemmel
1./ Kóti Árpád bronz mellszobrát helyezi el a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát
képező, 8458 hrsz-ú, természetben a Csapó utcán, a Csokonai Fórum és a Fórum Bevásárlóközpont
bejárata közötti falszakasz előtt található parkosított közterületen Juha Richárd szobrászművész
szoborterve alapján.
2./ Elfogadja a szobor talapzatán elhelyezésre kerülő szöveget az alábbiak szerint:
„Kóti Árpád” (a talapzat elülső oldalán)
„Juha Richárd 2022” (a talapzat hátsó oldalán)
3./ Felkéri Juha Richárd szobrászművészt az 1./ pontban megjelölt mellszobor elkészítésére.
4./ Biztosítja az 1./ pont szerinti szobor elkészíttetéséhez és közterületi elhelyezéséhez szükséges bruttó
5.054.600 forintot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet „Közművelődési feladatok” címet viselő 26. melléklet (14.
melléklet 15. cím részletezése) 15.1.2. alcímen „Szakértők, művészek eseti megbízási díja” elnevezésű
előirányzat terhére.
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a Juha Richárddal kötendő felhasználási szerződés
előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a megállapodás előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
a megállapodás aláírásáért: a polgármester
6./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a szobor közterületi elhelyezéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. május
Dr. Papp László
polgármester

