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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen városa vezető regionális szerepének megtartása és megerősítése céljából 2030-ig
előremutató komplex gazdaság és városfejlesztési programot készített. A program elérésében
és későbbi fenntartásában meghatározó szerepe kell, hogy legyen egy, a város fenntartható
üzemeltetését biztosító Városüzemeltetési Koncepciónak is. A Városüzemeltetési Koncepció
célja, hogy a város működése önfenntartó legyen, valamint a „jó gazda” magatartással példát
mutasson és járuljon hozzá az életminőség, a tiszta, rendezett környezet és a befektetőbarát
üzleti klíma javulásához.
A Városüzemeltetési Koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira
alapozó, a változás irányait, fejlesztés céljait hosszú távra meghatározó nyilatkozat, egy olyan
iránymutatás, amely mentén a rövid és közép távú terveket, stratégiákat és egyéb döntéseket
elő lehet készteni és végre lehet hajtani. Ily módon hatással van a debreceni lakosok
életkörülményeire, valamint a gazdaság szereplőinek tevékenységére. Az önkormányzat
felelőssége a városüzemeltetési folyamatok összehangolása és fenntarthatóságának biztosítása.
A Városüzemeltetési Koncepció lényege, hogy új alapokra helyezze a városfenntartás
modelljét, korszerűsítse, a megváltozott körülményekhez igazítsa azt, valamint a közösségi- és
az egyéni felelősséget és érdekeket szem előtt tartva világos határokat húzzon a feladatok
elvégzésében.
Debrecen társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét átfogóan jelzi népességének változása.
A demográfiai előrejelzések szerint jelentős esély mutatkozik arra, hogy a város a jelenlegi
kedvező gazdasági feltételek mellett képes legyen a népességszám fenntartására és akár jelentős
emelésére is. Hosszú távon akkor tud a város jól prosperálni, ha megfelelő életminőséget nyújt
lakóinak, akik munkájuk eredményeként fenntartják és működtetik; akkor válik vonzóvá, ha
élhető, ami szorosan összefügg működésének és környezetének fenntarthatóságával. A
Városüzemeltetési Koncepció célrendszerében megfogalmazott célok olyan szemléleti
alapvetések, amelyeket következetesen alkalmazni szükséges az elkövetkező években.
Az új városüzemeltetési koncepció célterületei az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A zöldfelületi intenzitás növelése
A meglévő zöldterületek, városi terek rehabilitációja
Játszóterek-, sport és rekreáció feltételeinek fejlesztése
A közterületek fenntartása, tisztaságuk színvonalának növelése
Utak karbantartása, fejlesztése, biztonságos közlekedés elősegítése; közösségi
közlekedési hálózat fejlesztése, kerékpárosbarát város kialakítása
Zaj- és légszennyezés csökkentése
Fenntartható vízgazdálkodás lehetőségeinek megteremtése
Környezettudatos és alacsony energia felhasználású közvilágítás fejlesztése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése

Az egyes célterületekhez kapcsolódó konkrét célok a határozati javaslat mellékletét képező
Városüzemeltetési Koncepcióban kerültek kifejtésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
Balázs Ákos alpolgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. és 5. pontja alapján
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Koncepcióját a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a gondoskodjon a Városüzemeltetési
Koncepció végrehajtására irányuló intézkedések megtételéről, valamint a Gazdálkodási
Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az Önkormányzat költségvetésének tervezésekor a
szükséges fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője és a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. június 18.

Balázs Ákos
alpolgármester

