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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
43.§ (3) bekezdése szerint „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen (…) a
polgármester előterjesztése alapján megválasztja (…) az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert (…) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.”
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.24.) önkormányzati rendeletnek az alakuló ülés napirendjén szereplő módosítása kimondja, hogy „a
Közgyűlés a polgármester javaslatára 4 főállású alpolgármestert választ. A Közgyűlés 3 fő
alpolgármestert a saját tagjai közül, 1 fő alpolgármestert nem a tagjai közöl választ.”
A fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokra, valamint Debrecen nagyságából adódó irányítási,
koordinálási feladatokra figyelemmel 4 fő főállású alpolgármester megválasztását javasolom a Tisztelt
Közgyűlésnek.
I. A képviselő-testület tagjai közül Dr. Széles Diánát, Dr. Barcsa Lajost és Balázs Ákost javaslom
megválasztani alpolgármesternek.
Dr. Széles Diána 2005-ben jogász végzettséget szerzett. Felsőfokú angol szóbeli nyelvvizsgával
rendelkezik. 2006 óta önkormányzati képviselő, 2006-2010. között a Városfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi Bizottság munkájában vett részt. A 2010-2014 közötti ciklusban a Fidesz-KDNP
frakcióvezetőjeként, az Ügyrendi Bizottság elnökeként és a Tulajdonosi Bizottság tagjaként dolgozott.
A képviselői munkája során aktív kapcsolatot épített ki több civil szervezettel, és társadalmi partnerrel.
2008 óta foglalkozik európai uniós pályázatok menedzsmentjével és projektfejlesztéssel, ahol számos
pályázatban projektvezetői tapasztalatokat szerzett.
2014-2019. közötti ciklusban a társadalmi-, civil-, és települési kapcsolatokkal összefüggő, valamint
ifjúságpolitikai, egészségügyi és turisztikai feladatokért felelős alpolgármesterként segítette munkámat.
Az elmúlt öt évben sikeresen vett részt számos olyan fejlesztés megvalósításában, melyek
eredményeként Debrecen városa dinamikusan fejlődő, gazdaságilag gyarapodó település lett.
Több, mint 20 civil szervezettel együtt közreműködött a Debreceni Karitatív Testület létrehozatalában,
mely egyedülálló kezdeményezésnek számít az országban.
Kiemelt ügyként kezeli az egészségügyi prevenciót, melynek keretében a Holnapom Egyesülettel
közösen a középiskolás lányok körében felvilágosító tevékenységet végzett a mellrák megelőzése
érdekében, valamint a fiatalok egészségi állapotát felmérő komplex egészségügyi szűrőprogram
kidolgozásában részt vett.
A szakterületéhez tartozó turizmus területén évről évre kiemelkedő eredményeket ér el Debrecen. Idén
volt 50 éves a Debreceni Virágkarnevál, mely Magyarország egyik legnagyobb rendezvény-sorozatává
nőtte ki magát. A város idegenforgalmi adóbevétele és az itt töltött vendégéjszakák száma csaknem a
duplájára nőtt az elmúlt 5 évben.
Dr. Barcsa Lajos jogász, 2006-2008 között ügyvédjelöltként dolgozott, elsősorban polgári joggal és
társasági joggal foglalkozott. 2008-2014 között köztisztviselő volt a Hajdú- Bihar Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségénél. Jelentős vezetői tapasztalattal rendelkezik, hiszen
2009-től a jogi osztály irányítójaként a regionális igazgató helyettese, majd 2010-től a megyei hatóság
igazgatója volt. Vezetőként nagy gyakorlatot szerzett a költségvetési szervek gazdálkodását érintően.
2011-ben jogi szakvizsgát
tett. 2012-ben
kiemelkedő
munkájának elismeréseként

“Fogyasztóvédelemért” díjban részesült. Angol nyelvből felsőfokú szakmai nyelvvizsgával, német
nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint European Business Law szakirányú egyetemi
végzettséget is szerzett.
A 2014-2019. közötti ciklusban az önkormányzat gazdálkodásával, a pénzügyi folyamatok kontrolljával
kapcsolatos feladatokat koordináló, az önkormányzat vagyongazdálkodási, városüzemeltetési, és
intézmény-felújítási feladatait irányító alpolgármesterként dolgozott. Vezetésével a város kiváló
kapcsolatot alakított ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel. A beruházások
ösztönzésének is köszönhetően a város iparűzési adóbevétele az előző önkormányzati ciklusban 50
százalékkal nőtt.
Több, mint 600 milliárd forint értékű beruházás érkezett az elmúlt 5 évben a városba és 6200 új
munkahely létrehozását jelentették be a piaci szereplők.
Balázs Ákos 1998 óta Józsa önkormányzati képviselőjeként folyamatosan tagja a debreceni képviselőtestületnek és elnöke a Józsai Településrészi Önkormányzatnak. Az Új Főnix Tervnek köszönhetően
Józsa településrész dinamikusan fejlődik, a lakosságszám is növekedett az elmúlt években, melyben
nagy szerepe volt eredményesen végzett képviselői munkájának. A 2014-2019 közötti ciklusban a
Fidesz-KDNP frakcióvezetőjeként, az Ügyrendi Bizottság alelnökeként és a Tulajdonosi Bizottság
elnökeként dolgozott. Művelődési és felnőttképzési menedzser képzettséget szerzett a Debreceni
Egyetemen. Elnöke a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) nevű, országos lefedettséggel
működő szervezetnek, melynek alapszabályában deklarált alapvető célja szakmai dialógus és
együttműködés létrehozása országhatárokon belüli és azokon kívüli oktatási, foglalkoztatási
szervezetekkel, valamint szociális partnerekkel, annak elősegítése érdekében, hogy az alapkészségek és
kompetenciák, az életen át tartó tanulás lehetőségei mindenki számára elérhetőek legyenek. Balázs Ákos
részére fontos a környezettudatosság, célja, hogy a debreceni emberek egyre szebb, rendezettebb és
tisztább városi környezetben élhessenek.
II. Nem képviselő-testületi tag alpolgármesternek Dr. Puskás Istvánt javaslom megválasztani, aki a
saját területén kimagasló szakmai tudással fogja segíteni munkámat.
Dr. Puskás István 1996-ban magyar–történelem szakos tanárként végzett, majd 1998-ban olasz nyelv
és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. Olasz és angol nyelven beszél. 2005-től a Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Olasz Tanszékén tanársegéd, majd 2017-től egyetemi docens.
2017 tavaszán nevezték ki a Római Magyar Akadémia igazgatójának. Kiemelkedő szerepet játszott
többek között a 2007-es debreceni Leonardo-tárlat, valamint a velencei biennále magyar részvételének
koordinálásában. Feladata lesz, hogy Debrecen regionális gazdasági szerepkörének megerősítését
követően városunk a kulturális élet területén is jelentős nemzetközi központtá váljon. Ennek érdekében
cél az, hogy a nemzetközi kulturális élet meghatározó szereplői egyre nagyobb számban legyenek jelen
Debrecenben és a város jelentős kulturális értékeit minél többen megismerjék Európában. Kiemelten
fontosnak tartja a különböző felekezetek, egyházak, egyházi szervezetek harmonikus együttműködését
és annak koordinációját.
Dr. Széles Diána, Dr. Barcsa Lajos és Balázs Ákos képviselőként és alpolgármesterként végzett munkája
alapján alkalmas arra, hogy továbbra is segítse a város fejlődését az eddig megkezdett úton.
Dr. Puskás István nemzetközi kapcsolataival és tapasztalataival hozzájárul majd a város kulturális
dimenzióváltásra irányuló törekvéseinek megvalósításához.
Javasolom, hogy az alpolgármester- jelöltek az alábbi feladatmegosztás szerint vegyenek részt az
önkormányzati munkában.
Dr. Széles Diána irányítja majd az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, ifjúsági, egészségügyi,
gyermek-, és ifjúságvédelmi, valamint szociális ügyekkel, továbbá a társadalmi és civil kapcsolataival
összefüggő feladatait.

Dr. Barcsa Lajos látja majd el az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, valamint a
gazdaságfejlesztési feladatokat. Irányítja a város gazdasági regionális szerepköréből adódó kormányzati
szintű együttműködések előkészítését és koordinálását, az önkormányzat más településekkel
kialakítandó gazdaságfejlesztési együttműködését, és felügyeli az önkormányzat közneveléssel és
sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítását.
Balázs Ákos feladatkörébe tartozik majd az önkormányzat városüzemeltetési és intézmény-felújítási,
valamint környezetvédelmi feladataival, továbbá ezekhez kapcsolódóan a települési kapcsolatok
kiépítésével és városüzemeltetési együttműködések kialakításával összefüggő ügyek irányítása és
koordinálása.
Dr. Puskás István feladatkörébe tartozik 2020 január 1-től az önkormányzat kulturális feladataival
kapcsolatos irányítás és koordináció, valamint az egyházakkal való kapcsolattartás.
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 74.§ (1) bekezdése és 75.§-a, valamint
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 79.§ (1)-(2) bekezdése alapján

1. megválasztja 2019. október 24. napjával Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
főállású alpolgármesterévé a Közgyűlés tagjai közül
a) Dr. Széles Diána,
b) Dr. Barcsa Lajos és
c) Balázs Ákos
képviselőket.
2. Megválasztja 2020. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
főállású, nem képviselő-testületi tag alpolgármesterévé Dr. Puskás Istvánt.
3. Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy az alpolgármesterek
megválasztásával kapcsolatos további előterjesztéseket készítse elő és felkéri a
polgármestert, hogy azokat terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: az előkészítésért: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
az előterjesztésért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. október 22.
Dr. Papp László
polgármester

