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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 228/2014. (XI. 5.) határozatával 2014.
november 5. napjától megválasztotta
Dr. Mazsu János önkormányzati képviselőt a debreceni hagyományok, értékek, a
városhoz köthető hungarikumok azonosításával, rendszerezésével, a Debreceni Értéktár Bizottság
működésével kapcsolatos koordinációért, és az ehhez kapcsolódó marketingért felelős tanácsnokká,
Dr. Papp Csaba önkormányzati képviselőt a Románia- Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében indított stratégiai projekt koordinálásáért felelős tanácsnokká,
továbbá felkérte a tanácsnokokat, hogy végzett tevékenységükről minden évben számoljanak be a
Közgyűlésnek.
E kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor a képviselő-testület elé terjesztjük az előterjesztés 1.
számú mellékleteként a debreceni hagyományok, értékek, a városhoz köthető hungarikumok
azonosításával, rendszerezésével, a Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos
koordinációért, és az ehhez kapcsolódó marketingért felelős tanácsnok, 2. számú mellékleteként
pedig a Románia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében indított
stratégiai projekt koordinálásáért felelős tanácsnok 2014 novembere óta végzett tevékenységét
összegző beszámolóját.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy tanácsnoki beszámolóinkat megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
Dr. Mazsu János és Dr. Papp Csaba tanácsnokok előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 23. § (2) bekezdése, 53. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 228/2014. (XI.5.)
határozatra
elfogadja a tanácsnokok tevékenységéről szóló beszámolót.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. január 8.
Dr. Mazsu János
tanácsnok

Dr. Papp Csaba
tanácsnok

1. számú melléklet
Dr. Mazsu János, a debreceni hagyományok, értékek, a városhoz köthető hungarikumok
azonosításával, rendszerezésével, a Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos
koordinációért, és az ehhez kapcsolódó marketingért felelős tanácsnok beszámolója
Jelen beszámolóban arról tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak, illetve a 2014 novemberében
történő megválasztásomkor meghatározott feladatoknak megfelelően tevékenységemmel milyen
formában és területeken segítettem az Önkormányzat munkáját.
I. Az Értéktár Bizottság 2015-ben alapfeladatai körében 3 alkalommal ülésezett, melyen 10 új
határozatot hozott új értékek befogadásáról. Összesen már 75 tétel szerepel a befogadott értékeink
között.
(A
felvett
értékek
listája
elérhető
a
http://debrecenimuvkozpont.hu/kulturkozpont/debreceniertektar címen.)
A Debreceni Értéktár Bizottság (a továbbiakban: DÉB) társadalmasítása és szakmai
kapcsolatrendszerének bővítése céljából a bizottság állandó tagjai mellé meghívott szakértőként
gyakran szerepel Dr. Fésűs László, mint sportértékekért felelős szakember, valamint Szendiné Dr.
Orvos Erzsébet, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója.
A DÉB elnökeként kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az alaptevékenység, a javaslattételek
elbírálása mellett az Értéktár kapcsolatot tartson fenn, ápoljon más települések Értéktáraival is.
Ennek keretein belül a tavasz folyamán a Tímárház adott otthont a Kisújszállási Értéktár
bemutatkozó kiállításának, melynek megnyitóján részt vett a kisújszállási polgármester és a
települési Értéktár Bizottság elnöke. A nagy sikerű kiállítás folytatásaként debreceni kézműves
mesterek mutatkoztak be szeptember 24-én Kisújszálláson a Városháza dísztermében, felvonultatva
városunk értékeit.
Ugyanilyen csereprogram keretében december 6-án Tiszafüred városa látott bennünket vendégül,
ahol szintén a Városháza dísztermében mutatkozhattunk be. A kiállítás anyagából egy félórás
televíziós riport is született, melyet a Tiszafüredi Városi Televízió munkatársai készítettek.
Viszontlátogatásra 2016 tavaszán kerül sor, amikor is a Tiszafüredi Értéktár vendégeskedik a
Debreceni Művelődési Központ Tímárházában.
2015. október 13-án tartotta kihelyezett ülését a Hungarikum Bizottság Debrecenben. Erre az
alkalomra a Megyei Értéktárral közös programot szerveztünk a Régi Városháza épületében, ahol
bemutattuk az eddig elfogadott helyi és megyei népművészeti értékeinket népi iparművészeink
segítségével, akik folyamatos bemutatót tartottak, valamint az óráról órára érkező debreceni
általános iskolás csoportokat tájékoztattuk az értéktárak jelentőségéről, működéséről.
II. A DÉB és a Debreceni Városi Televízió vállalkozási szerződést kötött. A DTV a DÉB munkáját,
tevékenységét mutatja be, népszerűsíti, valamint az eddig befogadott értékeket ismerteti meg a
kéthetente, csütörtökön 20 órától jelentkező „Cívis Értéktár Magazin” című műsor keretében. (A
magazinműsor a http://www.dehir.hu/musorok/ címen elérhető.)

III. Meghívást kaptam, hogy képviseljem Debrecen városát a 77. Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás 2. napján. A szeptember 24-én megtartott konferencia a „Nemzeti Értékek,
Kiemelkedő Nemzeti Értékek és Hungarikumok a Nemzeti Értékpiramis rendszerében” címmel
került megrendezésre, mely program fontos pontjaként kerekasztal beszélgetésre invitáltak. Az
esemény keretein belül a helyi értékekben és a Hungarikumokban rejlő lehetőségekről, fejlesztési
alternatívákról, kihívásokról konzultáltak a hazai és a külhoni meghívottak. A délelőtt zárásaként
Szakáli István Lóránd, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, a
Hungarikum Bizottság titkára és jómagam közös munkabizottság felállításáról állapodtunk meg,
amelynek feladata az Integrált Nemzeti Értékközvetítő Rendszer koncepciójának, rendszertervének
kimunkálása.
IV. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „Hajdú-Bihar Megye az értékek otthona” címmel
konferenciát rendezett 2015. június 10-én, melyen olyan előadók mellett tartottam előadást, mint
Dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke és Guba Zoltán, a Földművelésügyi Minisztérium
Hungarikum Főosztályának vezetője.
V. 2015-ben - példátlanul rövid idő alatt - méltó helyre került a Debreceni Páros Kolbász, melynek
hungarikummá nyilvánításához Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
218/2014. (IX.25.) határozatával támogatói nyilatkozatot adott ki.
A DÉB felterjesztésére a Debreceni Páros Kolbászt 2015. április 23-án kiemelkedő magyar
értéknek nyilvánították, és a Magyar Értéktárba befogadták. Mivel a Debreceni Páros Kolbász a
nemzetközi közönség számára képes megjeleníteni a magyar nemzeti kultúra és üzleti mentalitás
kiemelkedő sajátosságait, ezért készült javaslat a Debreceni Páros Kolbász felvételére a
Hungarikumok Gyűjteményébe. A beadványt 2015. augusztus 31-én küldtük el a Földművelésügyi
Minisztérium Hungarikum Főosztályának. A beadvány tartalmi bírálatát az Agrár- és
Élelmiszergazdasági szakbizottság, majd azt követően a Hungarikum Bizottság végezte el. A
Hungarikum Bizottság 2015. október 13-án Debrecenben kihelyezett ülésén nyert felvételt a
Debreceni Páros Kolbász a Hungarikumok Gyűjteményébe.
A Debreceni Páros Kolbász helyi népszerűsítése érdekében együttműködés jött létre az
önkormányzat és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. között, így az V. Debreczeni
Zamat Pálinka és Pároskolbász Fesztivál nagyon sikeres volt. A rendezvényen rekordmennyiségű
(másfél tonna) kolbász fogyott.
Ehhez kapcsolódóan elkészült a Debreceni Páros Kolbász Kódex, amelyhez 9 étterem csatlakozott.
A Kódex célja a kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánított Debreceni Páros Kolbász jó hírének, a
kolbászt megalkotó cívis közösség kulturális hagyományainak, gasztronómiai értékeinek védelme,
és kiemelkedő minőségben történő megújítása. Ennek érdekében a csatlakozó éttermek vállalták,
hogy a Debreceni Páros Kolbász készítése és kínálata során a rögzített előírásokat betartják, és
betartatják.
A hungarikummá nyilvánítást követően sem állt le a munka. Az ősz folyamán egyeztető
megbeszélésre került sor, melynek célja a védjegyoltalom és földrajzi árujelző megszerzésének
elindítása. A találkozón részt vett többek között Gál Péter, eredetvédelemért felelős helyettes
államtitkár, valamint Dr. Juhász Tiborné, eredetvédelmi szakreferens a Földművelésügyi
Minisztérium képviseletében. A DÉB további pályázatokat kíván benyújtani a Kiemelkedő Nemzeti
Értékek, illetve a Hungarikumok körébe történő befogadáshoz.

2. számú melléklet
Dr. Papp Csaba a Románia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében indított stratégiai projekt koordinálásáért felelős tanácsnok beszámolója
Jelen beszámolóban arról tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak, illetve a 2014 novemberében
történő megválasztásomkor meghatározott feladatoknak megfelelően tevékenységemmel milyen
formában és területeken segítettem az Önkormányzat munkáját.
I. Az INTERREG V- „A Románia-Magyarország Program (Ro-Hu) 2014-2020” a „MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Hu-Ro) 2007-2013” folytatásának tekinthető.
A program 8 megyére terjed ki, melyből 4 megye a határ magyarországi, 4 megye pedig a határ
romániai oldalán található.
2013. novemberében megjelent a 2014–2020. közötti programozási időszakban a határon átnyúló
nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról szóló
1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozat, melynek 1. számú melléklete szerint Magyarország
forrásallokációja a 2014–2020. közötti időszakban az alábbiak szerint alakul:
Magyar oldali allokáció
Határon átnyúló
(2011. évi áron)
program neve
(millió euró) (%)
HU RO
81,287
(29,0%)

Magyar oldali allokáció
(folyó áron)
(millió euró) (%)
93,058 (29,0%)

A programalkotás folyamata nagyon hosszúnak bizonyult, több mint 3 évet vett igénybe. Az új
program kidolgozásának koordinálási feladatát egy Közös Munkacsoport (Joint Working Group)
végezte, melynek felügyelete alatt a programtervezet lényegi részei meghatározásra kerültek. Ebben
a munkacsoportban vettem részt az érintett megyék (8 határ menti megye) delegáltjaival, valamint a
Minisztériumok, a Nemzeti Hatóságok és az Irányító Hatóság képviselőivel együtt. A
programalkotás során lehetőség nyílt úgynevezett “zászlóshajó (flagship) projektek”
meghatározására, kidolgozására, melyekre a teljes finanszírozás felét (50-100 millió euró)
fordíthatják a megyék zárt pályáztatási rendszerben. Ez megyénként maximum 11,8 millió eurót
jelent (ERFA forrás). A fennmaradó forrásrész felhasználása nyílt pályázati rendszerben pályázati
felhívásokon keresztül történhetne. Mind a 8 megye kifejezte szándékát ilyen típusú projekt
megalkotására, hisz lehetőség nyílik mindenki számára egy kiemelt fontosságú projekt nagyobb
összegű finanszírozására. Itt kell megjegyeznem, hogy a Magyar Kormány minden egyes
projekthez minimum egy határon átkelő útszakasz betervezését kötelező elemként írta elő.
Ezt a lehetőséget megragadva került kidolgozásra Debrecen Megyei Jogú Város részéről: „A
kulturális örökség megóvása a Latinovits Színház „kulturális bölcsőjének” határokat átívelő
hozzáférésének megkönnyítése révén” („Preservation of cultural heritage by facilitating crossborder access via the “cultural cradle” of the Latinovits Theatre”) című projekt.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. június 19-ei közgyűlésén elfogadta a város projektjét,
stratégiai projektként megjelölve azt a 132/2014. (VI. 20.) MÖK határozatával. Ezen projektjavaslat
a kultúra és a nyelvi örökség megőrzésén, ápolásán keresztül, valamint a bevonni kívánt partnerek
révén több megyére kiterjedő pozitív hatással bír, mely projekt mind előkészítettségében,
komplexitásában, céljaiban, tematikus célhoz való illeszkedésében megfelel a stratégiai projektként
való kategorizálásnak. A projekt tartalmához történő illeszkedés esetén a javaslat 1 új határmenti
közúti kapcsolat megépítését is tartalmazhatja, Álmosd-Diószeg útszakasz megépíttetése révén.
Összesen 11 Közös Munkacsoport (JWG) találkozóra került sor az évek során, jómagam a

negyediktől csatlakoztam Debrecen képviseletében a Hajdú-Bihari delegációhoz. Minden egyes
találkozót megelőzően, magyar oldali egyeztetések zajlottak, zömében Budapesten, Magyar
Levente államtitkár Úr, majd később Perényi Zsigmond helyettes államtitkár Úr vezetésével, ahol
közös álláspontot alakítottunk ki a mindenkori aktuális kérdésekben, illetve kidolgozásra került a
közös stratégia a következő ülés hatékony lebonyolítása érdekében.
A 7. Közös Munkacsoport ülésre Debrecenben került sor 2014. január 23-án, ahol ismételten a
tematikus célok és beruházási prioritások kiválasztásáról való döntés meghozatala volt a fő
napirendi pont. Az eseményt Bódó Sándor Elnök Úr nyitotta meg.
A Közös Munkacsoport 11. ülésén, mely 2015. április 21-22-én Aradon zajlott, a
programdokumentum elfogadásra került, annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtását
megelőzően. A programdokumentumban megnevezésre került és a követelményeknek megfelelően
beadásra került a debreceni zászlóshajó projekt részletes adatlapja. Az adatlap elkészítése számos
egyeztetést igényelt város-megye, város-partner intézmények, város-romániai partnerek és partner
intézmények vonatkozásában. 2015. május 22-én került benyújtásra a program az Európai
Bizottsághoz. Az Európai Bizottsági kommentek kapcsán átdolgozásra került a
programdokumentum, a munkacsoport tagjainak válaszait figyelembe véve. A programdokumentum
2015. október 29-én ismét benyújtásra került az Európai Bizottság részére. Az első körben
benyújtásra került programdokumentum a http://2014.huro-cbc.eu/en/ honlapon található, a
végleges dokumentumról pedig az új program Irányító Hatóságának honlapján (www.mdrap.ro)
lehet tájékozódni.
2015. december 9-én az Európai Bizottság elfogadta az INTERREG V - A Romania-Hungary
Programot. ( 9112. Sz. döntés).
A következő fontos esemény a programdokumentum Európai Bizottság általi elfogadását követő
három hónapon belül az új Program Monitoring Bizottságának felállítása lesz.
II. Tanácsnokként meghívást kaptam, hogy képviseljem Debrecen városát 2014. december 17-én
Nagyváradon, Mircea Malan Nagyvárad alpolgármesterének meghívására egy 2007-2013-as közös
HuRo program zárásán, ahol közös sajtótájékoztatót tartottunk, méltatva a határon átívelő program
jelentőségét és számtalan eredményét a határ mindkét oldalán
2014. decemberében a Szatmárnémeti püspökség részéről kaptam meghívást tanácsnokként, ahová
a DMJV Városi Szociális Szolgálat delegációjával érkeztem. A résztvevőkkel - Schömberger Jenő
püspök úr, Pataki Csaba RMDSZ megyei elnök, Dr. Nyéki Éva a püspökség pályázati csoportjának
vezetője, Hankovszky Ferenc püspöki titkár, Dr. Láng László Caritas igazgató - áttekintettük a
közös pályázati lehetőségeket szociális területen, a RO-HU programban való közös részvétel
lehetőségét, valamint téma volt Debrecen zászlóshajó programjához kapcsolódóan a szatmárnémeti
színház támogatásának megszerzése is.
2014 és 2015 folyamán több alkalommal vettem részt egyeztetéseken a Bihor Megyei Tanács
képviselőivel, a pályázati főosztály vezetőivel a debreceni pályázat támogatásának lehetőségeiről.
2014. áprilisában Cornel Popa-val, a Megyei Tanács Elnökével, Kiss Sándorral, a Megyei Tanács
Alelnökével, valamint Szabó Ödönnel, az RMDDSZ országgyűlési képviselőjével egyeztettünk
ugyanebben a témában.
2015. októberében Ionel Avrigeanu-val, a Bihor Megyei Tanács alelnökével és ezt követően Ilie
Gavril Bolojan-nal, Nagyvárad polgármesterével egyeztettem a zászlóshajó programunk támogatási
lehetőségeiről. Ezen alkalmat megragadva tolmácsoltam Polgármester Úrnak, Dr. Papp László
Polgármester Úr szívélyes meghívását egy debreceni látogatásra, melyet elfogadott, és a látogatásra

2015. december 9-én sor került, Huszár István Nagyvárad Alpolgármestere kíséretében.
III. A 2007-2013–as időszakban Debrecen négy sikeres HU-RO projektet zárt Önkormányzati
gondozásban:
Nagyváraddal közösen 3 projekt
- INFRASTRAT
- DigiConnect, free WI-FI hálózat kialakítása a városban, a főtéren és a Nagyerdőn
- CrossTrans, mobilitási tanulmámy és közlekedés fejlesztési terv kidolgozása
Nagyszalontával közösen 1 projekt
-COOLTOURA, Arany János életéhez, munkásságának bemutatásához kapcsolódó kulturális
programok szervezése.
Tanácsnokként számos 2007-2013-as projekt zárásán vettem részt a város képviseletében,
Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Aradon, minden egyes alkalommal kiemelve a
sajtótájékoztatókon a közös pályázatok fontosságát, hasznosságát, eredményességét, hisz
elmondható, hogy a határon átívelő projektek keretében minden elköltött euró a két nemzet
hasznára vált, elmélyítve a két nemzet barátságát.
IV. Tanácsnokként egy közgyűlési előterjesztésem volt az eltelt időszakban, melyben a város
pályázati szándékát fejezte ki egy Brüsszeli Európai Uniós pályázatban, drogprevenciós témában.
A pályázathoz Debrecen MJV, Miskolc MJV, Nyíregyháza MJV, és Nagyvárad csatlakozott,
széleskörű összefogással, közös drogprevenciós stratégia kialakításának céljából. Az egyeztetések
során jó kapcsolat alakult ki a partnerek között, lehetővé téve a témában, más pályázati lehetőség
kiaknázását is.

