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Tisztelt Közgyűlés!
I.
2020. márciusában Magyarországot is elérte a koronavírus-járvány, amely súlyos gazdasági
következményeket okozott. A koronavírus terjedésével a Kormány egyre több korlátozó
intézkedést vezetett be, amely hátrányosan érintette a családokat.
A válság munkahelyek átmeneti megszűnésével járt, a családoknak megélhetési gondjaik
alakultak ki. Ezen problémák megoldására 2020. március hónapban Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) létrehozott egy alapot „Debrecen
Város Segélyalap” néven (a továbbiakban: Segélyalap), amelyhez a város költségvetéséből 20
millió forintot biztosított. A kezdeményezéshez magánszemélyek és vállalkozások is
csatlakoztak felajánlásaikkal.
A Segélyalap alszámlára összesen 138.832.137.- Ft folyt be, az alábbi bontásban:
- önkormányzati forrás:
20.000.000.- Ft
- vállalkozók befizetései:
93.846.000.- Ft
- magánszemélyek befizetései:
24.986.137.- Ft
A Segélyalap célja az volt, hogy gyors és hatékony segítséget lehessen nyújtani a
rászorulóknak. A támogatások kiosztása a Debreceni Karitatív Testület (a továbbiakban:
Karitatív Testület) közreműködésével valósult meg. A Segélyalapból pénzbeli támogatás
folyósítására a megkötött támogatási szerződés alapján a Karitatív Testület elnöki tisztségét
betöltő Hajdúdorogi Főegyházmegye (a továbbiakban: Főegyházmegye) közreműködésével
került sor.
A kérelmeket a 724/2020. (IV.15) PM határozat alapján felkért bíráló bizottság véleményezte
és tett javaslatot a támogatásban részesülők személyére a döntéshozó Főegyházmegye részére.
A bíráló bizottság tagjai:
- Dr. Kiss Sándor és Kőszeghy Csanád Ábel önkormányzati képviselők,
- a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, illetve
- a Karitatív Testület elnöke.
A Segélyalapból felhasznált összeg közel 97.500.000.- Ft, így valamivel több, mint
41.000.000.- Ft áll még rendelkezésre. A pontos összeg az Önkormányzat és a Főegyházmegye
közötti támogatási szerződésben foglalt határidő szerinti elszámolást követően határozható
meg.
A felhasznált összeg nagyobb részét az alábbi szervezetek biztosították mindösszesen
74.250.000 Ft értékben:
1. HÉLIKER INVEST Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. HUNÉP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
4. "TÁRS-95" Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
5. Tranzit Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
6. Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft.

Ezen szervezetek részére már kiküldtük az elfogadó nyilatkozatot, melyben aláírásukkal
hitelesítették, hogy egyetértenek a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatosan történt
felhasználással.
A felhasznált összeg fennmaradó része a magánszemélyek által történő befizetésekből került
finanszírozásra. A magánszemélyek által átutalt összegekből még fel nem használt adományok
esetében rendelkezésünkre áll elfogadó nyilatkozat.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló
181/2022. (V. 24. ) Korm. rendelettel kihirdetett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett
veszélyhelyzetet 2022. június 1. napjával megszüntette.
Tekintettel arra, hogy a Segélyalap a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzet
miatt nehéz helyzetbe kerültek támogatására jött létre, dönteni szükséges a még fel nem használt
összeg sorsáról, továbbá a Segélyalap céljainak újradefiniálásáról.
II.
Az orosz-ukrán háborús konfliktus következtében kialakult gazdasági nehézségek ismét nagyon
sok debreceni lakost érintenek kedvezőtlenül. A mindennapi megélhetés és a lakásfenntartás
megemelkedő költségei megoldhatatlan problémák elé állítják a társadalom egy jelentős részét.
Az elhúzódó konfliktus tovább mélyíti a nehéz helyzetben lévők gondjait, amelyhez azonnali
segítségre van szükségük.
A Segélyalapban rendelkezésre álló összeget lehetne ezen családok, magánszemélyek
megsegítésére fordítani, amelyhez azonban a 724/2020. (IV.15) PM határozat módosítása
szükséges.
Az eddigi gyakorlat alapján az látszik, hogy a Karitatív Testület tagszervezetei
közreműködésével, széles körben fel tudta tárni a rászorulók azon körét, akiknek azonnali
pénzbeli vagy természetbeni támogatásra volt szükségük. A kialakított gyakorlat gyors,
rugalmas és hatékony, a nehéz élethelyzetben célzott támogatást biztosított a kialakult probléma
megoldására, enyhítésére. A tagszervezetek 2020. márciusától folyamatosan, önkéntesen,
díjazás nélkül segítették ezen munkát, továbbá keresték fel otthonukban a rászorultakat,
juttatták el számukra szükség esetén az élelmiszercsomagokat.
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Segélyalapban rendelkezésre álló összeg felhasználása
továbbra is a Karitatív Testület koordinálásával, a mindenkori elnöki feladatot ellátó szervezet
közreműködésével történjen.
A pénzbeli támogatások meghirdetésére ismételten Támogatási felhívás megjelentetésével
kerülne sor, a kérelmek előkészítése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a fentebb
ismertetett bírálóbizottság véleményezését követően történne.

Az adományozó szervezetek részére a közgyűlési előterjesztést megküldtük. A szervezetek
egyetértését kértük arról, hogy a jelen gazdasági helyzetben a Segélyalap alszámláján
összegyűlt, de még fel nem használt több mint 41.000.000.- Ft adomány a háborús
veszélyhelyzet okozta gazdasági és energiaválság miatt nehéz helyzetbe került családok
megsegítésére kerüljön felhasználásra.
III.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V.24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
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 nem is érinti:”
A Korm. rendelet 4.§-a értelmében a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése és 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. § a alapján
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján
figyelemmel a 724/2020. (IV.15.) PM határozatra
1./ módosítja a „Debrecen Város Segélyalap bírálóbizottságába történő felkérés” tárgyú
724/2020. (IV.15.) PM határozat 1./ pontját az alábbiak szerint:
„ 1./ Magyarország területére elrendelt veszélyhelyzet, gazdasági válság idején vagy rendkívüli
életkörülmények miatt nehéz helyzetbe került magánszemélyeknek anyagi és természetbeni
támogatása érdekében létrehozott Debrecen Város Segélyalapba érkező kérelmeket bíráló
bizottság tagjának felkéri Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében dr.
Kiss Sándor és Kőszeghy Csanád Ábel önkormányzati képviselőket.”
2./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy készítse elő a Támogatási felhívást és
gondoskodjon annak megjelentetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szociális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. szeptember 8.

Dr. Papp László
polgármester

