Az előterjesztés melléklete

Beszámoló tanácsnoki tevékenységről

Jelen beszámolómban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak,
illetve a 2019-ben történő megválasztásomkor meghatározott feladatoknak
megfelelően tevékenységemmel milyen formában és területeken segítettem az
Önkormányzat munkáját.
Mindazonáltal fontos megjegyeznem, hogy nagyon megnehezítette a munkámat a
pandémia miatti veszélyhelyzet. Gyakorlatilag az év első felében alig volt
lehetőség arra, hogy személyes találkozások kapcsán tárgyalásokat folytassunk,
vagy bármilyen projektet megvalósítsunk az oktatás berkein belül. A nyári időszak,
az oktatás sajátos működésének köszönhetően, szintén korlátozott lehetőséget
biztosított a munkám hatékony ellátására.

- 2021. január 14. A Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott
Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola „Iskola 2020” felhívás keretében”
című, EFOP-4.1.2-17-2017-00052 azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló infrastrukturális fejlesztés. A célzott infrastrukturális fejlesztés
elősegíti az esélyegyenlőtlenség mérséklését, az egyenlő bánásmód
érvényesülését. A fejlesztést hosszas egyeztetések és tárgyalások előzték
meg. A beruházás elkészültével nagy mértékben javul a dél-keleti városrész
iskolai infrastrukturális ellátása.

- 2021.

február

12.

Debrecen

önkormányzata

a

Terület-

és

Településfejlesztési Operatív Program keretében, „A Fazekas Mihály
Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése” című,
TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 azonosító jelű projekt keretében az iskola
épületének korszerűsítésére, hatékonyabb energiahasználatára és a fosszilis
energiahordozókból

származó

üvegházhatású

gázok

kibocsátásának

csökkentésére bruttó 255.367.874 forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert el, s ebből valósult meg. A Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium városunk egyik legnagyobb múltú és legjobb középfokú oktatási
intézménye. Az itt folyó oktatás minősége miatt az iskola iránti érdeklődés
igen magas. Az épület korszerűsítésével lehetőség nyílik, hogy az itt tanuló
diákok sokkal jobb körülmények között folytathassák tanulmányaikat.
- 2021. március- szeptember: A Debreceni Tankerület általános iskoláiban
újra útjára indult egy honvédelmi képzés, önkéntesen választható délutáni
foglalkozások keretében. Ennek célja, hogy a tanulók játékos formában, de
mégis szervezett körülmények között kapcsolatba kerüljenek a hadsereggel,
illetve a foglakozások ideje alatt javuljon az általános erőnlétük és erősödjön
a kötődésük a szülőföldjükhöz. A programban a Debreceni Tankerület
mellett részt vesz a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
valamint az 5. Bocskai István Lövészdandár, és természetesen Debrecen
városa is. A program a diákok számára teljesen ingyenes.
-

2021. 03. 11-én és 2021. 07. 09-én egyeztetéseken vettem részt a német
iskola létrehozását illetően. Ez a képzési forma tovább színesíti Debrecen
már amúgy széles oktatási palettáját. Azon tanulóknak, akik ebben a képzési
rendszerben végzik tanulmányaikat, a magas szintű német nyelvtudás
megszerzése mellett számos lehetőség nyílik meg, hogy tanulmányaikat a
német oktatási rendszer keretein belül folytassák, illetve jó eséllyel tudnak
elhelyezkedni a munkaerő piacon az ide települt német vállalatok
valamelyikénél.

- Az UNESCO 2004-ben kezdte el építeni a kreatív városok hálózatot, ami
különböző kreatív területek szerint szervezi hálózatba a világ városait annak
érdekében, hogy az ENSZ által képviselt és megvalósítani kívánt elvek és
értékek az emberiség minél szélesebb közösségében érvényesüljenek. A hat
kreatív terület egyike az Irodalom Városa (City of Literature) csoport,
melynek jelenleg harminckilenc tagja van, köztük magyar város nem
szerepel (Veszprém a Zene Városa, Budapest pedig a Design Városa címet
viseli). Debrecen Megyei Jogú Város 2021-ben pályázatot nyújtott be a
Kreatív Városok hálózathoz csatlakozás érdekében, az Irodalom Városa cím
elnyeréséért. A projekt 2021. április 9-én online találkozóval indult, ahol
bővebben megismertük a Kreatív Városok hálózat célkitűzéseit, a pályázat
menetét, illetve elképzeléseinket az együttműködésre.
- 2021. április 27. A Nemzeti Művelődési Intézet online konferencia
„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-152016-00001 projekt
A projekt célja a folyamatos szakmai-módszertani támogatás biztosítása a
bevont települések számára, a társadalmi aktivitás növelése, valamint az
együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. A konferencia során
a projektben, valamint a közösségépítésben és generálásban aktív és elismert
személyek osztják meg tapasztalataikat és szakmai ismereteiket. Előadást
tart Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ igazgatója, Fehér Miklós, az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtári Intézet igazgatója, Dr. Juhász Erika, a Nemzeti
Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója, Pető Lilla, a Nemzeti
Művelődési Intézet Hálózati központvezetője, valamint Schmelcz Géza
Imréné, a Kemence Egyesület elnöke és Fodor Tamás, a Cselekvő
közösségek projekt szakmai vezetője.

- 2021. május 06. Aranybika Szálló, Mathias Corvinus Collegium. Ennek a
programnak az előkészítése már az előző években megindult. Sokáig
kerestük azt a helyet, ahol méltó helye lenne ennek az oktatási formának. Az
Aranybika Szálló minden tekintetben megfelel ennek a célnak, és túl azon,
hogy oktatás fog folyni a falai között, az épület is megújul, amely találkozik
a debreceniek elvárásával is.
- 2021. május 12. Epreskert Tornacsarnok szerződésaláírás. Az Epreskerti
Általános Iskola a déli városrész meghatározó oktatási intézménye. Az
iskola tanulói létszáma az elmúlt évtizedben folyamatosan bővült, ezért volt
szükség a tornacsarnok építésére. Az elkészülő létesítmény nem csak az
iskolai oktatást, hanem Debrecen utánpótlás sportját és a helyiek sportolási
lehetőségét is fogja szolgálni.
- 2021. május 16. A tócóvölgyi óvoda alapkőletétele. A Tócóvölgy a
városunk egyik legsűrűbben lakott övezete és nagyon sok a fiatal házaspár a
lakóövezetben. Ennek köszönhetően az itt már meglévő óvodák
kihasználtsága igen magas. Ez már önmagában is indokolná a városrészben
további óvodai férőhelyek biztosítását. Ugyanakkor, mint ahogyan a
Közgyűlésén erről már szó volt, a város itt egy jelentős lakóterületi
fejlesztést szeretne végrehajtani. Ez a beruházás középtávon szintén azt fogja
eredményezni a számításaink szerint, hogy növekedni fog a városrészben az
óvodás korú gyerekek száma. Ezért döntöttünk úgy, hosszú egyeztetéseket
követően, hogy új óvodát kell létesítenünk ezen a területen.
- 2021. június 04. Az Arany János utcai óvoda energetikai felújítása. Az
elmúlt öt évben a 33 önkormányzati fenntartású óvodából 12-t érintett
valamilyen beruházás, melyek összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot.

- 2021. június 11. Nemzedékek Jövőjéért Díj és Kiválóság Díj átadása,
pedagógus napi ünnepség a Debreceni Tankerület rendezésében.
- 2021. június 16. az Ökumenikus Segélyszervezet új debreceni Szociális és
Fejlesztő Központjának átadása. A felépített központ nem csak a
segélyszervezet raktáraként és elosztóközpontjaként működik Debrecenben,
hanem számos hátrányos helyzetű gyerek számára fejlesztő foglakozásokat
is tartanak az épület falai között. A központ felépítését és az ott folyó
pedagógiai munka kidolgozását számos egyeztetés előzte meg, melyben
tevékeny szerepet vállaltam.
- 2021. június Diákok a strandon program koordinálása. Az én feladatom volt
a program logisztikai hátterének megszervezése a polgármesteri kabinet és a
város középiskoláinak, valamint fenntartóiknak a közreműködésével.
- 2021. július 26. Mathias Corvinus Collegium által szervezett konferencián
való részvétel.
- 2021. augusztus 24. tankerületi iskolások a csodaszarvas táborokban,
sajtótájékoztatón való részvétel.
- 2021. augusztus 27. Debreceni Tankerület tanévnyitó konferencia
- 2021. szeptember ISD tanévnyitó ünnepség
- 2021. szeptember 10. Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
fenntartásában működő Immánuel Otthon és Iskola új épület átadója, mely
egyúttal az intézmény 30 éves évfordulójának az ünnepe.
- 2021. szeptember 14. A Lilla Téri Általános Iskola bővítése, új tantermek
átadása. Az iskola az ott folyó magas színvonalú kéttannyelvű képzés miatt
nagyon keresett a debreceni szülők körében. Annak érdekében, hogy az
egyre növekvő igényeket ki tudja elégíteni az iskola, szükség volt az
intézmény bővítésére.

- 2021. október 11-12. a DSZC által rendezett Hello szakma konferencia és
kiállítás. Az itt jelenlévő iskolák bemutatták képzési profiljukat
párhuzamosan a városban jelenlévő cégekkel annak érdekében, hogy a
fiatalok és a tanulni vágyók megtalálják a számukra megfelelő képzési
formákat.
- 2021. október 20-21. Debreceni Tankerület Suliválasztó program. A
nyolcadikos diákok számára a tanév során az egyik legfontosabb döntés,
hogy milyen iskolatípusban folytatják tovább a tanulmányaikat. Ez a döntés
nagymértékben befolyásolhatja későbbi pályafutásukat, a rendezvény nagy
segítséget nyújt számukra abban, hogy helyes döntést hozzanak.

Debrecen, 2021. november 2.
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