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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország zászlaja Magyarország hivatalos állami jelképe, a magyarság egyik nemzeti
jelképe és egyben a nemzeti szuverenitás szimbóluma is.
Az áprilisi törvények egyike, a nemzeti szinről és ország czimeréről szóló 1848. évi XXI.
törvénycikk 1. §-ában úgy rendelkezett, hogy „a nemzeti szin és ország czimere ősi jogaiba
visszaállíttatik.” A piros-fehér-zöld zászló ezzel hivatalosan elismert magyar nemzeti jelkép
lett, amelyet 1848-49-ben általánosan használtak polgári zászlóként. A szabadságharc leverése
után tiltott jelképnek számított, majd a kiegyezés után 1867-től kezdve ismét hivatalos zászló
lett.
A 2018. évben ünnepeljük az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját. A
történelmi eseményekben Debrecennek vezető szerepe volt, tekintettel arra, hogy 1849. január
elejétől május 31-éig Debrecenben ülésezett az országgyűlés. Debrecenben sorsdöntő politikai
elhatározás született meg, az 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban ülésező
kibővített országgyűlés történelmünkben másodszor mondta ki a Habsburg-ház trónfosztását.
Ugyanezen a napon Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották. A függetlenségi
nyilatkozat lehetőséget adott arra, hogy Magyarországon helyreálljon a törvényes hatalom.
Debrecenben a nemzeti ünnepeken az ünnepi megemlékezésekre és zászlófelvonásokra
hagyományosan a Bem téren és a Petőfi téren kerül sor. Ezek a területek kétségtelenül
meghatározóak a debreceniek életében, azonban a város dinamikus fejlődése miatt, indokolt
egy új helyszín kijelölése, ahol a város polgárai méltóképpen tudnak emlékezni.
Debrecen az Új Főnix terv keretében a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0002 azonosító szám alatt
pályázatot nyújtott be és támogatást nyert az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ
létrehozása céljából. A projekt megvalósítása során a tervezett főpályaudvar, a vasútállomás
jelenlegi épületének átépítésével, valamint közlekedési és zöldterületek kialakításával
körülbelül 150 000 m2 átépítésére és felújítására kerül sor. A fejlesztés célja egy modern, jól
használható, a különböző közlekedési módok közötti közvetlen kapcsolatot megteremtő
központ kialakítása a Petőfi téren. Egy helyre kerül a helyi és helyközi autóbusz-, a
vasútállomás, a villamos- végállomás és a trolibuszok megállóhelye. Ez megkönnyíti és
meggyorsítja a Debrecenbe érkező, illetve a Debrecenből induló utasok közlekedését. A
kivitelezési munkálatok alatt a Petőfi tér nem lesz alkalmas rendezvények, megemlékezések
lebonyolítására.
A „Zöld város kialakítása” program keretében a TOP-6.3.2-16 kódszámú pályázati felhívásra
benyújtott „A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt keretében
kerülhet sor a Bem tér megújítására. A cél a zöldterületek megújítása, a balesetveszélyes járdák,
a szervízút és a parkok felújítása a beavatkozási területeken. A kivitelezési munkálatok alatt ez
a terület sem lesz alkalmas arra, hogy ünnepi rendezvényeknek adjon helyet.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója lehetőséget ad arra, hogy 2018.
március 15-én a nemzeti ünnepen, a történelmi Debrecen szívében, a Kossuth téren felállítsuk
Magyarország lobogóját. Ezzel lehetővé válna, hogy ezen az országosan is emblematikus
helyszínen, katonai tiszteletadás mellett, méltóképpen emlékezzünk állami és nemzeti
ünnepeinkről.

A lobogó felvonására szolgáló zászlórúd beton tömbalapba tőcsavarral rögzített acélrúd,
magassága 21.80 m, az alaptestnél 65,5 cm, felső végén 20 cm kerületű. Az alaptestet és a
rögzítő csavarokat a térburkolat alatt helyezik el. Az acélrúd porszórt kivitelű, RAL 7040
ablakszürke színű. A lobogó felvonását beépített elektromos szerkezet biztosítja. A műtárgyon
elhelyezésre kerül Magyarország címere is, a műtárgy Kossuth tér felőli oldalán.
A műtárgy tervezett költsége: nettó 7.743.000 Ft + 2.090.610 Ft áfa, összesen bruttó 9.833.610
Ft.
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 107. §-a alapján
1./ felállítja Magyarország lobogóját Debrecenben a Kossuth tér területén, a 8523 hrsz-ú
ingatlanon, a Nagytemplom előtt a mellékelt helyszínrajz szerint.
2./ Biztosítja az 1./ pont szerinti műtárgy felállításához szükséges költséget 9.833.610 forint
összegben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pont szerinti összeget tervezze be a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe.
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős:

a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Városépítési Osztály vezetőjét az 1./ pont szerinti műtárgy közterületi
elhelyezéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:

a Városépítési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. január 18.
Dr. Papp László
polgármester

