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Tisztelt Közgyűlés!

A tavalyi évben fogalmazódott meg a gondolat, hogy Debrecen és a régió települései alakítsanak egy
együttműködési tanácsot annak érdekében, hogy a régióban zajló, elsősorban gazdaságfejlesztési
folyamatok ne csak Debrecenben éreztessék pozitív hatásaikat, hanem az agglomerációba tartozó többi
település is élvezhesse annak előnyeit. Az országban egyedülálló testület létrehozásának célja az
együttműködésben részt vevő települések gazdasági, oktatási, kulturális, közlekedési és turisztikai
fejlesztéseinek összehangolása a régió versenyképességének növelése érdekében.
Debrecen az elmúlt években példátlan gazdasági sikereket ért el. Négy év alatt csaknem 600 milliárd
forint befektetés és több mint 6 ezer új munkahely létrejöttét jelentették be a városban; mintegy 2
milliárd forint értékű munkahelyteremtő beruházás valósul meg, illetve több mint 700 hektáron folynak
iparfejlesztési munkálatok. A legnagyobb jelentőségű eredmény a BMW beruházás megvalósulása,
mely a régió településeivel való kapcsolatrendszer átgondolására indította a várost.
Debrecen a közelmúltban összehangolt együttműködést alakított ki a városi rendszerekkel, – mint
például a Debreceni Szakképzési Centrummal, a Debreceni Tankerületi Központtal, a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Debreceni Egyetemmel – mely nagyban hozzájárult a város
sikereihez. Ezen együttműködést indokolt kiterjeszteni a város határain túlra is, hiszen a beruházások
hatásai sem állnak meg a város közigazgatási határainál, hanem hatással vannak az agglomerációba
tartozó településekre. Manapság általános tendenciaként figyelhető meg, hogy nem városok, hanem
régiók versenyeznek egymással a fejlesztési lehetőségek leghatékonyabb kihasználása és a befektetők
vonzása érdekében. A következő európai uniós ciklusban a nagyvárosok vonatkozásában ún.
funkcionális területekben kell gondolkodni a projektek összeállításakor és túl kell nyúlni a szűkebb
értelemben vett közigazgatási határokon. A rendszerek összehangolásával, a közös gondolkodás
kialakításával, a szinergiák kihasználásával, a jó példák megosztásával, innovatív ötletekkel
hatékonyabbá tehető a lehetőségekhez való hozzáférés, hiszen az egész régió érdeke, hogy ne legyen
szakadék az agglomeráció és Debrecen között és így a tőke ebbe a régióba áramoljon.
A testület lehetőséget nyújt a résztvevőknek arra, hogy kialakuljon egy minden résztvevő számára
előnyökkel járó együttműködés a településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, az oktatás, a kultúra és a
turizmus területén. Az együttműködési tanács létrehozásának célja, hogy az együttműködésben
résztvevő települések gazdasági versenyképességüket növeljék, Magyarország fejlettebb régióihoz való
felzárkózásukat előmozdítsák, az optimális munkaerőpiaci viszonyok alakuljanak ki, a lakosság, a
szakképzett munkaerő elvándorlása lassuljon, az elvándorlás megállítása révén a térség megtartó ereje
nőjön. Debrecen gazdaságfejlesztési szervezetén, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési
Központon keresztül kész megosztani tapasztalatait az együttműködésben résztvevőkkel.
Ezen célok elérése érdekében került sor 2020. február 26-án Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a környező települési önkormányzatok közötti regionális együttműködés
kialakítására irányuló tanácskozásra, ahol Debrecen Megyei Jogú Város vezetése mellett a térség
településeinek polgármesterei, országgyűlési képviselői, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
elnöke teljes egyetértésben szándéknyilatkozatot fogadott el a Debreceni Régió Együttműködési Tanács
létrehozására és elfogadta a Tanács ügyrendjét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Debrecen mellett a következő települések vesznek részt az együttműködésben:
Balkány
Berettyóújfalu
Bocskaikert
Derecske
Ebes
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog

Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hortobágy
Létavértes
Mikepércs

Nagyhegyes
Nádudvar
Nyíradony
Nyírbogát
Püspökladány
Tiszafüred
Vámospércs

A Tanács tagjai a fent megjelölt önkormányzatok, új tag felvételéről a Tanács elnökéhez címzett kérelem
alapján az elnökség előterjesztésére a teljes ülés a tagok szavazatának többségével dönt. A Tanács
irányító szerve az elnökség, melynek tagjai az elnök, két társelnök, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat elnöke. Az elnök Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Tanács székhely
településének polgármestere, akinek munkáját az általa felkért két országgyűlési képviselő, mint
társelnökök segítik. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alakuló ülésen Kósa Lajos és Tasó
László Képviselő Urakat kértem fel a társelnöki tisztség betöltésére, akik a felkérést elfogadták.
A Tanács testületi szervei az elnökség, a teljes ülés, és a munkacsoportok. Az Ügyrend szerint a
következő munkacsoportok megalakítására fog sor kerülni:
-

közlekedési,
oktatási és kulturális,
településüzemeltetési és környezetvédelmi,
turisztikai és sport,
egészségügyi és szociális,
gazdasági,
jegyzői

Az alakuló ülésen felkértem az együttműködésben résztvevő települések polgármestereit, hogy
a ülésen megtett, csatlakozásra irányuló szándéknyilatkozatukat képviselő-testületi döntéssel
erősítsék meg. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlés, hogy értsen egyet Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának a Debreceni Régió Együttműködési Tanácsában alapító tagként
történtő részvételével.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján

1./ egyetért a régió gazdasági versenyképességének növelése, Magyarország fejlettebb
régióihoz való felzárkózás előmozdítása, az optimális munkaerőpiaci viszonyok kialakítása, a
lakosság, a szakképzett munkaerő elvándorlásának lassítása, valamint a térség megtartó
erejének növelése érdekében létrehozott Debreceni Régió Együttműködési Tanács (a
továbbiakban: Tanács) megalakításával és jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozását.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Tanács munkájában képviselje az Önkormányzatot.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2020. június

Dr. Papp László
polgármester

