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Tisztelt Közgyűlés!
II. János Pál pápa 1991. augusztus 18-án, első magyarországi apostoli útja alkalmával látogatott
Debrecenbe. A Nagytemplomban ökumenikus imádságot tartott, majd a reformátusok és a
katolikusok kiengesztelődése jeleként megkoszorúzta a Gályarabok emlékoszlopát.
A debreceni Szent Anna Főplébánia e történelmi jelentőségű látogatás 30. évfordulója
alkalmából szeretné felállítani II. János Pál pápa szobrát a Szent Anna-székesegyház előtti
lépcsősor tetején.
A szobor elkészítésével Kovács Jenő szobrászművészt bízták meg. Kovács Jenő
Veresegyházon, illetve Abonyban tevékenykedik, több alkotása révén szoros a kötődése a
Budapest környéki települések német kisebbségeihez. Első köztéri szobrát 1996-ban, a
magyarországi németek kitelepítésének 50. évfordulója alkalmából állították fel Solymáron.
Nevéhez fűződik a település katolikus templomának bejárata előtt álló „Hagyomány”
elnevezésű szoborpár, a helyi általános iskola udvarán álló Hunyadi Mátyást ábrázoló szobor,
valamint a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából felavatott
emlékmű bronz domborműve is. II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója alkalmából
készített szobrát a tavalyi évben avatták fel a diósgyőri templomkertben.
A tervezett szobor életnagyságú, 180 cm magas, anyaga bronz. A Pápa alakja méltóságot,
ugyanakkor szeretetet sugároz, kifejezve az emberiség szeretetét és a keresztény hitben történő
egyesítését. A drapériák mintázása igényes, harmonikusan illeszkedik a testtartáshoz.
Formavilága letisztult, szép összhangot alkot a klasszikus forma a dinamikával. A mattcsiszolt
mészkő posztamens nagysága 90 cm x 65 cm x 65 cm. A szobor megáldásának tervezett
időpontja 2021. augusztus 18-a.
Ugyancsak itt található gróf Csáky Imre bíboros, kalocsai érsek 2015-ben felavatott szobra,
amelyet a debrecen-nyíregyházi megyéspüspökség állíttatott. Ezt figyelembe véve történik a II.
János Pál pápa szobor elhelyezése, mintegy párbeszédbe állítva a két szobrot. A harmónia, az
egyensúly megteremtése érdekében a jelenleg alacsony posztamensen álló Csáky-szobor a II.
János Pál pápa szoborral azonos méretű talapzatra kerül. Az új posztamensen történő
elhelyezéshez a Csáky-szobor alkotója, E. Lakatos Aranka hozzájárult.
A Szent Anna Főplébánia anyagi hozzájárulást nem igényel, ugyanakkor kéri önkormányzatunk
támogató hozzájárulását a szobor felállításához. A helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (3) bekezdése értelmében nem
önkormányzati tulajdonú épületen lévő új művészeti alkotások elhelyezése esetén az
illetékes önkormányzat képviselőtestületének - szakvélemény kikérésével - véleményezési
joga van. Önkormányzatunk a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t kérte fel
a szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény, amely megtekinthető Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11. 1. em. 116. sz.
iroda), a szobor elhelyezését támogatja.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
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 is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a
307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§- a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8.
pontja, valamint az 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján, a MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői véleményére figyelemmel
1./ támogatja II. János Pál pápa szobrának elhelyezését a 9754 hrsz.-ú ingatlanon, a valóságban
a Szent Anna Székesegyház, 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17. területén, Kovács Jenő
szobrászművész által benyújtott terv szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről tájékoztassa a Szent Anna
Főplébániát.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2021. június 17.
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