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Tisztelt Közgyűlés!
Ahhoz, hogy Debrecen folytathassa a 2014-2020-as programozási időszakban mutatott fejlődését, 2020at követően meg kell erősítenie nemzetközi kapcsolatait, ismertségét, szerepvállalását. Ennek
szükségszerűsége többek között az alábbiakkal indokolható:
- A következő programozási időszakban beszűkülnek azok a forráshoz jutási lehetőségek,
amelyek a 2004-ben csatlakozott EU-tagállamok felzárkóztatását hivatottak elősegíteni. Új
támogatási lehetőségek felkutatása szükséges a jövőben tervezett fejlesztések
finanszírozásához, melyek javarészt a direkt EU-s források között lelhetők fel.
- Bekapcsolódva az európai városok kapcsolatrendszerébe, más városok jó gyakorlatait
megismerve és a megszerzett tudást a helyi viszonyokhoz megfelelően adaptálva további
fejlődés generálható.
- Debrecen, mint regionális- és tudáscentrum az ITS-ben is megfogalmazott jövőképe szerint
innovációra épülő, nemzetközi szinten is versenyképes gazdasági, oktatási és egészségügyi
központtá kíván válni.
Debrecen nemzetközi szinten való erősödésének egyik eszköze lehet, ha csatlakozik az Európai
nagyvárosok/metropoliszok közötti együttműködési hálózathoz (angolul: Network for cooperation
between the major metropolitan cities of Europe), a EUROCITIES-hez.
A EUROCITIES teljesjogú és társult tagokból áll. A tagságra azon nagyvárosok pályázhatnak írásban,
amelyek lakosságszáma eléri a 250.000 főt, valamint nemzetközi és regionális szereppel bírnak.
Teljesjogú tagságra EU és EGT (angolul: EEA) tag országok városai, míg társult tagságra EU-n és EGTn kívüli települések jogosultak. Jelenleg több mint 140 város és közel 50 partnerváros működik együtt
a hálózatban. A tagság feltételeit a Eurocities Alapszabálya (angolul: EUROCITIES STATUTES)
határozza meg.
A EUROCITIES munkaszervezete szoros kapcsolatban áll az EU intézményrendszerével annak
érdekében, hogy az európai lakosság mindennapjait befolyásoló közös kérdésekre megoldást találjon,
megerősítve ezáltal a helyi önkormányzatok szerepkörét a többszintű kormányzási struktúrában. A
EUROCITIES a brüsszeli döntéshozók véleményalkotására és az EU szabályozórendszerére jelentős
hatást gyakorol, segítve a városi döntéshozókat a helyi szintű stratégiai kihívások megoldásában.
A EUROCITIES szervezete:
 a valamennyi tag részvételével ülésező éves Közgyűlés,
 a Végrehajtó Bizottság elkészíti az éves EUROCITIES Munkaprogramot és az ideiglenes
költségvetést, majd az éves rendes közgyűlésen jóváhagyatja, végrehajtja a munkaprogramot,
figyelemmel kíséri a fórumok, a munkacsoportok és a brüsszeli iroda tevékenységét. Évente
legalább három ülést tart, képviseli az EUROCITIES-t, elkészíti és jóváhagyja Belső
Szabályzatát (angolul: Internal Rules), amelyet a Közgyűlés hagy jóvá;
 az elnök részt vesz a Végrehajtó Bizottság / Fórumok ülésein, képviseli az EUROCITIES-t
magas szintű politikai eseményeken és konferenciákon;
 az alelnök az elnököt helyettesítheti távollétében, vállalja az elnökséget az elnök lemondása
esetén;
 az Irányító Bizottság évente legalább három alkalommal ülésezik, feldolgozza a tagságra
vonatkozó kérelmeket és azokat a Végrehajtó Bizottság elé terjeszti döntés céljából. Tagjai a
Fórum elnöke és alelnöke és a Fórum munkacsoportjainak elnökei;
 a titkár teljes mértékben felelős a EUROCITIES Alapszabályának és a Belső Szabályzat
betartásáért, felügyeli a Végrehajtó Bizottsági választásokat, amelyek az éves rendes
közgyűlésen kerülnek megrendezésre, felelős az elnök és az éves rendes közgyűlés
jegyzőkönyvének aláírásáért;
 a kincstárnok bemutatja az EUROCITIES éves beszámolóját a Végrehajtó Bizottságnak,
illetve azt a Végrehajtó Bizottság nevében az éves közgyűlés elé terjeszti, a költségvetési
tervezetet benyújtja a Végrehajtó Bizottságnak;




EUROCITIES Együttműködési Platform;
a Fórumok.

A brüsszeli központú szervezet keretén belül hat tematikus fórum működik, melyek mindegyike
különböző munkacsoportok révén biztosít platformot a tagok számára a tudásmegosztás és az
eszmecserék terén. Az évente 2-3 alkalommal ülésező fórumok nyomon követik a specifikus területeken
zajló fejlesztéseket, kérdéseket vetnek fel, tevékenységeket koordinálnak.
Tematikus fórumok:
 Kultúra
 Gazdaság
 Környezet
 Tudás alapú társadalom
 Mobilitás
 Társadalmi ügyek
Tagság és partnerség a EUROCITIES-ben:
Teljes jogú tagok a 250.000 fő lakossággal rendelkező városok lehetnek. Kivételes esetben megfelelő
indoklás mellett – pl. Debrecen esetében ez a regionális központi szerep – engedélyezik kisebb méretű
városok számára is a tagként való csatlakozást. A teljes jogú tagok minden fórumon és workshopon
jogosultak részt venni. A tagok éves tagdíjat fizetnek, melynek összege az adott évet megelőző év
novemberében a EUROCITIES Végrehajtó Bizottságának döntése alapján kerül megállapításra. A tagdíj
összege 2019. évben várhatóan 17.000 EUR lesz.
Ahhoz, hogy egy város EUROCITIES tag lehessen a Végrehajtó Bizottság döntése szükséges. A
kérelmeket a Végrehajtó Bizottság az Irányító Bizottsághoz benyújtott jelentkezési lap és a megadott
szempontokat - a város méretét, országos és nemzetközi szerepének bemutatását - tartalmazó levél
alapján bírálja el és hozza meg döntését a tagfelvételről. A Végrehajtó Bizottság 2018. évben október
2-án és november 29-én ül össze.
Az a tag, aki tagsági díjat minden évben teljesítette az éves Közgyűlésen egy szavazattal rendelkezik.
A tagság humánerőforrás-igénye:
A jelentkezési lapon kettő személyt kell megnevezni:
1. a város választott képviselőjét (pl. polgármester, alpolgármester, tanácsnok, képviselő),
2. egy hivatali munkatársat, akinek általános rálátása van a folyamatokra, aki egyúttal a
EUROCITIES elsődleges kontaktja lesz. A fórumokon, workshopokon való részvétel, illetve az
egyéb kapcsolódó teendők minimum egy munkatárs, mint delegált személy rendszeres
közreműködését kívánja meg.
A EUROCITIES-tagság/partnerség előnyei Debrecen számára:
 Uniós finanszírozású nemzetközi projektekben való részvétel – a EUROCITIES támogatja
a hálózat tagjainak EU-s projektekben való részvételét, segíti a partnerségek kiépítését,
információt nyújt a támogatási lehetőségekről, és hozzájárul a tagok kapacitásbővítéséhez
webináriumok, képzések biztosításával. A tagvárosok elsőkézből értesülhetnek a legfrissebb
pályázatokról, és a támogatások odaítélése is jórészt a EUROCITIES-tagokból álló
projektpartnerségek javára történik, ami nagyban hozzájárul a városok nemzetközi
projektekben való sikeres működéséhez.
 Hálózati hatásból fakadó előnyök – a EUROCITIES a városok számára fontos minden
célterületet felölel. A hat tematikus fórumban és számos kapcsolódó munkacsoportban való
részvétel több mint 4000 politikus, városvezető és hivatali tisztségviselő számára nyújt kiváló
lehetőséget a tapasztalatszerzésre, tudásmegosztásra és fejlődésre.
 Azonnali bekapcsolódási lehetőség a EUROCITIES folyamataiba: Az EDC Debrecen
részvételével megvalósult URBACT Interactive Cities projekt partnervárosai (javarészük




EUROCITIES-tagváros) a Tudás alapú társadalom fórum „Digitális társadalom”
munkacsoportján belül folytatják közös munkájukat.
Beleszólás az EU menetrendjének alakításába – a EUROCITIES jelentős befolyást gyakorol
az európai szakpolitikákra a városi folyamatokat illetően.
Nemzetközi kapcsolatok, imázsépítés – a EUROCITIES magas szintű nemzetközi platformot
biztosít a külkapcsolatokat kereső, törekvő városok számára, lehetőséget nyújt az elért
eredményeik bemutatására, mind a társvárosok, mind befolyásos érdekeltek felé.

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 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján,
1./ úgy dönt, hogy csatlakozik az Európai nagyvárosok/metropoliszok közötti együttműködési
hálózathoz, a EUROCITIES-hez (székhelye: Square de Meeûs 1, B-1000 Brussels, Belgium, képviseli:
Daniel Termont elnök).

2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a
csatlakozáshoz szükséges dokumentumok határidőben történő elkészítésére és benyújtására,
továbbá felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok elkészítéséért
benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

és

3./ Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a csatlakozási kérelmet a EUROCITIES
elfogadja, a szükséges tagdíjat – melynek összege 2019. évben várhatóan 17.000 Euro– 2019.
évtől évente Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése terhére biztosítja.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott tagdíjat évente
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéseibe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

2019. évtől az éves költségvetések tervezésének időszaka
Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. szeptember 18.
Dr. Papp László
polgármester

