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Tisztelt Közgyűlés!
Dr. Lévai Béla (1943-2010) nyelvész, helytörténész meghatározó, mindenki által ismert és
elismert alakja volt a helyi oktatási életnek. Általános iskolai tanárként, egyetemi oktatóként,
tudósként több generáció is nevelkedett a kezei alatt, a szerencsések általa ismerhették meg
Józsa városrész történetét. Példamutató elhivatottsággal oktatott. Küldetésének érezte, hogy
mindenki számára megmutassa Debrecen-Józsa városrész szépségét, egyediségét.
Széleskörű tudományos érdeklődéssel rendelkezett. Kutatási területe a helytörténet mellett az
angol, szuahéli és orosz nyelvek voltak. Elismert tudósként az egykori Kossuth Lajos
Tudományegyetem, ma Debreceni Egyetem Szlavisztika Intézetének docense, két évig a
Lincoln Egyetem tanára volt Nebraska államban, valamint több alkalommal dolgozott a
Londoni Egyetem Keleti és Afrikai Intézetében is.
Bejárta a világot, ám szíve mindig visszahúzta hőn szeretett szülőföldjére.
Több tudományos társasági tagsággal is rendelkezett (Magyar Nyelvtudományi Társaság,
Nemzetközi Szuahéli Társaság), valamint – többek között – elnyerte az Amerikai Életrajzi
Intézet „Év embere” kitüntetést is.
Fáradhatatlan munkásságának, tudományos érdeklődésének köszönhetően több mint 250
szakmai publikációval rendelkezik. A mai napig jelentős hatással van a fiatal generációkra,
hiszen ahhoz, hogy a városrészi iskolások részletesen megismerkedhessenek Józsa
történelmével, kiváló alapot biztosít a Dr. Lévai Béla által írt Lakóhelyünk – Józsa című
honismereti tankönyv.
Józsa városrész életében meghatározó szerepe, a helyi és a magyar tudományos életben betöltött
kiemelkedő munkássága elismerésére kezdeményezem dr. Lévai Béla mellszobrának
elhelyezését Józsán.
A bronz mellszobrot Debrecen-Józsán, a Szentgyörgyfalvi úton, a Debrecen 16 – Józsa Posta
előtti területen állítaná fel az Önkormányzat, kő talapzaton, a tervek szerint délkeleti irányba,
arccal a posta felé. A műalkotás magassága 2 méter, a jura mészkőből készült 30 cm x 30 cm x
140 cm-es posztamenssel együtt.
A szobor tervét, 1/1-es agyagmodelljét Juha Richárd Munkácsy-díjas szobrászművész
készítette. A Debrecen Város Csokonai-díját is elnyert művész több köztéri alkotást jegyez,
melyek közül a legismertebb a Hajó utcán elhelyezett Arany János mellszobor, a Debreceni
Egyetem főépülete előtti Klebelsberg Kuno, valamint szintén az egyetem területén elhelyezett
Buzánszky Jenő egészalakos szobor.
A szobor elkészíttetésének és elhelyezésének költsége bruttó 3.619.500 forint, amelynek
fedezete a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet „Közművelődési feladatok” címet viselő 5.12.
melléklet 15.1.2. „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 szobor elhelyezéséül szolgáló 27091/18 hrsz-ú terület Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezi, az ingatlan- nyilvántartásban „kivett saját használatú út”-

ként van nyilvántartva. A terület bárki által használható, a közforgalom elől nincs elzárva, ezért
indokolt, hogy a szobor elhelyezéséről a Közgyűlés döntsön.
A Htv. 109. § (2) bekezdése szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan
szakvéleményt kell beszerezni. Az Önkormányzat az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kérte fel a szakvélemény elkészítésére. A
szakvélemény – amely megtekinthető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Kulturális Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11. 114. sz. iroda) – a szobor megvalósítását és
elhelyezését támogatja.
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, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

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 városüzemeltetési, valamint környezetvédelmi feladatokért felelős alpolgármester
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 szakértői véleményére figyelemmel
1./ dr. Lévai Béla bronz mellszobrát helyezi el a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező, 27091/18 hrsz-ú, természetben Debrecen-Józsán, a Szentgyörgyfalvi úton, a
Debrecen 16 – Józsa Posta előtt található területen Juha Richárd szobrászművész melléklet
szerinti szoborterve alapján.
2./ Elfogadja a szobor talapzatán elhelyezésre kerülő szöveget az alábbiak szerint:
„Dr. Lévai Béla 1943-2010”
„Juha Richárd 2021”
3./ Felkéri Juha Richárd szobrászművészt az 1. pontban megjelölt szobor elkészítésére.
4./ Biztosítja az 1./ pont szerinti szobor elkészíttetéséhez és közterületi elhelyezéséhez
szükséges 3.619.500 forintot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet „Közművelődési feladatok”
címet viselő 5. 12. melléklet 15.1.2. „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, 2021.agusztus 19.
.
Balázs Ákos
alpolgármester

