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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelt figyelmet
fordít a környezetvédelemre és számos olyan beruházást valósított meg, amely a város ökológiai
lábnyomának csökkentését célozza. Ehhez kapcsolódóan Debrecen város épített és természetes
környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas
színvonalú, kiemelkedő értékű munkát végző, a környezettudatos működést és a fenntarthatóságot
szem előtt tartó gazdálkodó szervezetek elismerésére az Önkormányzat Közgyűlése a 2019.
augusztus 22. napján tartott rendes ülésén a 170/2019. (VIII. 22.) határozatával döntött a
„Fenntartható Debrecen” cím elnyerésére irányuló pályázat kiírásáról.
A korábbi évek során azok a gazdálkodó szervezetek nyújthattak be pályázatot, akik vállalták az
egyszer használatos műanyagtermékek használatának mellőzését, valamint a környezet megóvása
érdekében teendő intézkedések közül - a pályázati kiírásban meghatározott legalább két
kategóriában - további vállalást tettek.
A pályázat elindítása óta a következő gazdálkodó szervezetek részesültek elismerésben:
- a 2019. évben: EURINGS Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 137.),
- a 2020. évben:
a) Green Drops Farm Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen, Hold
utca 56.),
b) GRINKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034
Debrecen, Holló L. utca 5.) – Mamamibolt
c) Inter Traction Electrics Korlátolt Felelősségű Társaság (fióktelepei: 4031 Debrecen,
Kígyóhagyma utca 1. és 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 13.),
d) INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(fióktelepei: 4031 Debrecen, Kígyóhagyma utca 1. és 4031 Debrecen, Richter Gedeon
utca 13.),
- a 2021. évben: Kálmán Veronika egyéni vállalkozó - Cekker bolt (székhelye: 4024
Debrecen, Kossuth utca 49.)
- a 2022. évben:
a) Szinorg Universal Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.),
b) FAG Magyarország Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4031 Debrecen,
Határ út 1. D. ép.),
c) SZEPESI Virágkertészet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
4034 Debrecen, Bodrog utca 6/1.).
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb
műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet
hatályba lépésére tekintettel, valamint a korábbi pályázati kiírásban foglalt vállalások
kiegészítése érdekében, a nyomonkövetés újragondolása iránti igények alapján a
„Fenntartható Debrecen” cím új koncepciója került kidolgozásra.
Az új koncepció lehetőséget teremt:
 a pályázattal kapcsolatos ügyintézői munkaszervezés egyszerűsítésére azáltal, hogy a
pályázatok vállalás alapú elismerése megszűnik és azok megvalósítás alapú elismeréssé
válnak, valamint kettő helyett egy körössé alakul a pályázatokkal kapcsolatos
dokumentáció,






arra, hogy a jelentkezők a pályázaton ugyanolyan eséllyel indulhassanak azáltal, hogy
bővül a választható zöld intézkedések köre,
arra, hogy a megvalósított intézkedés nagyságához igazodjon a pontozás mértéke,
ugyanis egy teljes épületenergetikai beruházás nem egyenértékű egy darab fa elültetésének
értékével, amely különbséget az intézkedésekhez kapcsolt pontozási rendszer érzékeltet,
arra, hogy a kevésbé ambiciózus pályázók is díjban részesüljenek, mivel a meghatározott
minimális ponthatárt elérő közösség is elismerésben részesülhet,
arra, hogy presztízs szintűvé emelje a díjat és a lehető legtöbb zöld intézkedés
megvalósítására sarkalja a pályázókat azáltal, hogy minden évben kihirdetésre kerül a
Fenntartható Debrecen Nagydíj, melyet a tárgyév legtöbb ponttal pályázó közössége nyer
meg és vehet át ünnepélyes átadó keretében.

Az új koncepcióban a kibővített, naprakésszé tett vállalásokon alapuló Fenntartható Debrecen díj
kiegészülne a Fenntartható Debrecen Nagydíj elismeréssel.
A fent ismertetettek alapján javaslom a korábbi Fenntartható Debrecen díj elnyerésére irányuló
pályázati felhívás helyett az új Fenntartható Debrecen díj, valamint a Fenntartható
Debrecen Nagydíj elnyerésére irányuló pályázati felhívás meghirdetését.
Mindehhez a Közgyűlés 170/2019. (VIII. 22.) határozatának hatályon kívül helyezése, valamint a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati
elismerések és ösztöndíjak adományozásáról szóló 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása szükséges.
A Fenntartható Debrecen díj elnyeréséhez a pályázóknak:
 minimum 10 pontot érő – alábbiakban ismertetett - zöld intézkedést, vagy
 több, összesen legalább 10 pontot elérő zöld intézkedést
kell megvalósítania, melyek elvégzését a pályázati felhívásban megjelölt dokumentumok
megadásával szükséges alátámasztani.
A Fenntartható Debrecen Nagydíj a tárgyévben október 15. napjáig Fenntartható Debrecen díj
elismerésben részesült pályázók közül a legtöbb pontot érő zöld intézkedést megvalósító közösség
részére kerülne odaítélésre. Pontegyenlőség esetén a legtöbb pontot elérő összes közösség
díjazásban részesülne.
A pályázati felhívásban az alábbi, pályázó által megvalósítható zöld intézkedések megállapítását
javasoljuk:
1. A pályázó lehetőséget biztosít a munkavállalóinak évi két, természet- és/vagy
környezetvédelemmel kapcsolatos képzésre/workshopra/előadásra/tréningre.
2. A pályázó elősegíti munkavállalóinak a kerékpáros és/vagy támogatja a közösségi közlekedési
eszközökkel történő munkába járást.
3. A pályázó székhelyén/telephelyén lehetőséget biztosít a munkavállalói számára szezonális,
friss zöldségek termesztésére.
4. A pályázó zöldfelületet alakít ki és/vagy növeli a meglévő zöldfelületek méretét a
székhelyén/telephelyén.
5. A pályázó debreceni székhelyén/telephelyén faültetéssel
levegőminőségének javításához, a hősziget-jelenség mérsékléséhez.
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6. Denevérodukat, és/vagy „denevérrakétát”, és/vagy „denevértornyot” helyez ki a pályázó
debreceni székhelyén/telephelyén, amellyel hozzájárul a természetvédelmi célokon túl a
biológiai szúnyogirtáshoz.
7. A pályázó debreceni székhelyén/telephelyén vállalja madárodúk, és/vagy mű-fecskefészkek,
továbbá madáretető és madáritató kihelyezését, mindemellett gondoskodik a téli etetési
időszakban a madarak itatásáról és etetéséről, nyári időszakban pedig a madarak itatásáról.
8. A pályázó székhelyén/telephelyén gyűjti és hasznosítja az esővizet.
9. A pályázó székhelyén/telephelyén biztosítja a komposztálás lehetőségét, ahol a konyhai
és/vagy egyéb zöldhulladék helyezhető el.
10. A pályázó székhelyén/telephelyén lehetőséget biztosít a szelektív hulladékgyűjtésre és
gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról.
11. A munkahely papírmentesen végzi mindennapi tevékenységét, vagy igazolja, hogy a pályázat
benyújtásának évét megelőző évhez képest olyan intézkedéseket hozott, melyekkel csökkenti a
papírhulladék mennyiségét.
12. A pályázó székhelyén/telephelyén környezettudatos higiéniai eszközöket alkalmaz.
13. A pályázó intézkedéseket tesz a hatékony energiafelhasználás érdekében.
14. A pályázó épületenergetikai fejlesztéseket valósít meg.
15. A pályázó tevékenységei során alacsony zajkibocsátású eszközöket használ, illetve új
eszközök beszerzésénél ezeket részesíti előnyben.
16. A pályázó környezetbarát, energiahatékony termékek piacáról történő beszerzést hajt végre.
17. A pályázó csökkenti az előállított termékéhez szükséges alapanyagok szállításának mértékét.
18. A pályázó produktuma, vagy szolgáltatása a környezettudatos életmódot és/vagy a környezeti
fenntarthatóságot támogatja.
A fentiekben ismertetett zöld intézkedések pontozását és a pályázó által bevezetett zöld
intézkedések dokumentálásának módját, illetve a pályázat kiírója által adott ajánlásokat a jelen
előterjesztés rendelettervezetének mellékletét képező pályázati felhívás tartalmazza.
Javasoljuk, hogy a pályázatok a környezettudatosság jegyében csak elektronikus formában
legyenek benyújthatók. A pályázati adatlap tartalmát szintén a rendelettervezet mellékletét képező
pályázati felhívás tartalmazza.
A Közgyűlés 170/2019. (VIII. 22.) határozatának 2./ pontja értelmében az elismerés odaítéléséről,
valamint annak visszavonásáról szóló döntést – átruházott határkörben – a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság hozta meg ezidáig. Javasoljuk, hogy az új pályázati felhívás alapján
benyújtott pályázatok elbírálása és a döntés meghozatala a továbbiakban is a
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörében maradjon.
Az ismertetett elismerések formái:

a) a Fenntartható Debrecen díj esetében: egy „Fenntartható / Sustainable Debrecen …év”
feliratú, 30x40 cm nagyságú, átlátszó üveg anyagú falra rögzíthető tábla,
b) a Fenntartható Debrecen Nagydíj esetében: egy „Fenntartható Debrecen …év Nagydíj /
Sustainable Debrecen ... Great Award” feliratú, 140 x 210 mm nagyságú, átlátszó üveg
anyagú, talpon álló trófea.
Az elismerésekkel pénzjutalom nem jár. Az ünnepélyes díjátadóra mindkét elismerés esetén a
tárgyévben, a Közgyűlés bármely rendes ülésén vagy azelőtt a közösség előtt kerülne sor, melyben
a díjazott tevékenykedik.
A pályázatra vonatkozó részletes feltételeket az új pályázati felhívás tartalmazza, amely a
rendelettervezet mellékletét képezi.
II.
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján a feladatkörével összefüggő egyes
kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet
vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat a helyi önkormányzat
képviselő-testülete.
Ugyanezen jogszabály 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
akkor adományozhat elismerést, ha
a) az elismerés elnevezését, fajtáit (osztályait),
b) az elismerésben részesíthető személyek körét,
c) az évente adományozható elismerések számát,
d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint
e) az elismerés leírását
rendeletben meghatározta.
A fenti rendelkezés értelmében javasoljuk, hogy a Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerések és ösztöndíjak
adományozásáról szóló 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet)
egészítse ki a Fenntartható Debrecen díj és Fenntartható Debrecen Nagydíj adományozására
vonatkozó rendelkezésekkel.
A módosítással a Rendelet hatálya kiterjedne a gazdálkodó szervezetekre A módosítással a Rendelet
– önkormányzati elismerések alapításáról szóló - 2. § (1) bekezdése kiegészülne a Fenntartható
Debrecen díjjal és Fenntartható Debrecen Nagydíjjal, a 2. § (2)-(4) bekezdésében pedig rögzítésre
kerülne, hogy a két új elismerés adományozására a Közgyűlés Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottsága jogosult, valamint meghatározásra kerülne az adható elismerések száma
(a Fenntartható Debrecen díjból évente legfeljebb 100, a Fenntartható Debrecen Nagydíjból évente
legfeljebb 5), továbbá kimondásra kerülne, hogy az új elismerések évenként újra adományozhatók
akár ugyanazon gazdálkodó szervezetek részére is.
A Rendelet – önkormányzati elismerések különös szabályai címet viselő - 2. alcíme kiegészülne
egy új 13/A. §-sal és 13/B. §-sal, melyben meghatározásra kerülne a két új díj célja, az elismerésben
részesíthető személyek köre (gazdálkodó szervezetek és közösségek), valamint a díjjal járó
emléktárgyak (falra rögzíthető tábla, trófea) típusa. A Rendelet hatályos – önkormányzati
elismerésekkel járó emléktárgyak leírását tartalmazó - 6. melléklete kiegészülne a két új díj
emléktárgyainak leírásával.

A Rendelet – önkormányzati elismerések adományozására irányuló eljárás címet viselő - 3. alcíme
szintén kiegészülne egy új 17/A. §-sal. A szabályozás szerint a Fenntartható Debrecen díjat
pályázati úton lehetne elnyerni. A részletes pályázati felhívást és a pályázati adatlapot a Rendelet
új 7. melléklete tartalmazná.
A Rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontjában rögzítésre kerülne, hogy az új elismeréseket a
polgármester adja át az adományozottnak a Közgyűlés bármely rendes ülésén vagy azelőtt a
közösség előtt, melyben a díjazott tevékenykedik.
III.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján
a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatást kell adni.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján az érintett önkormányzati rendelet módosításának várható következményeiről –
az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendeletmódosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Fenntartható Debrecen díj tekintetében a rendelettervezet pályázati felhívásában megfogalmazott
zöld intézkedések ösztönzően hathatnak a városban tevékenykedő – elsősorban munkaközösségek
– részére. A közösségek pályázaton történő részvételével, vagyis a zöld intézkedések vállalásával a
város épített és természetes környezete fejlődhet, a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb
körben érvényesülhet, a fenntartható fejlődés folyamata a városunkban is biztosítható, mely által a
közösségek úgy használják fel jelenlegi erőforrásaikat, hogy biztosítják, és nem csökkentik a város
jövő generációinak lehetőségeit, életterét és életminőségét.
b) környezeti és egészségi következmények:
A zöld intézkedések vállalása szerepet játszik a környezeti szemléletformálásban, a
környezettudatos magatartás kialakításában, melyet a város a rendelettervezettel bevezetett díjak
adományozásával tovább kíván erősíteni, tekintettel arra, hogy elkötelezett a fenntartható fejlődés
felé való elmozdulás, a környezeti értékek megóvása, valamint a környezettel való törődés és a
természeti erőforrásokkal való gazdálkodás közötti egyensúly megteremtése iránt.
A város élhetőbb, egészségesebb környezetté válhat az itt élők részére egy olyan fejlődés
megvalósítása érdekében, amely tiszteli és gondozza a természetes környezetet.

c) Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az érintett önkormányzati rendeletben foglaltak
végrehajtásával kapcsolatban jelentős adminisztratív teher nem merül fel.
2. A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye: a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 23. § (1)
bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni az egyes kiemelkedő
tevékenységek, teljesítmények elismerésére irányuló díjak elnevezését, fajtáját, számát, leírását, az
abban részesíthető személyek körét, valamint az adományozás eljárási rendjét. A Rendelet
módosításával a Közgyűlés ezen jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
IV.
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 az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat,
valamint a rendelettervezet elfogadására.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
Balázs Ákos alpolgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontja és a 42. § 3. pontja alapján
hatályon kívül helyezi a „pályázati felhívásról a „Fenntartható Debrecen” elismerés elnyerésére”
tárgyú 170/2019. (VIII. 22.) határozatot, tekintettel arra, hogy Debrecen város épített és természetes
környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében a
környezettudatos működést és a fenntarthatóságot szem előtt tartó közösségek elismerése céljából
önkormányzati rendeletben Fenntartható Debrecen díjat, valamint Fenntartható Debrecen Nagydíjat
alapít.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2022. április 14.

Balázs Ákos
alpolgármester

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati
elismerések és ösztöndíjak adományozásáról szóló
24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése,
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet, valamint 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 Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1)
bekezdés d) pontja és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerések és
ösztöndíjak adományozásáról szóló 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d)
pontja és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a III. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:”
2. §
A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya kiterjed a Debrecenben élő vagy itt tevékenykedő, tanuló, alkotó természetes
személyekre, a városban működő jogi személyekre, gazdálkodó szervezetekre és közösségekre.”

3. §
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő k)-l) ponttal egészül ki:
[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a város
javát szolgáló kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenység,
illetve életmű elismerésére az alábbi önkormányzati elismeréseket alapítja:]
„k) Fenntartható Debrecen díj,
l) Fenntartható Debrecen Nagydíj.”
(2) A Rendelet 2. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott önkormányzati elismeréseket a Közgyűlés, a
Debrecen Város Cívis Díszoklevele elismerést a polgármester, az (1) bekezdés k)-l) pontjában
meghatározott önkormányzati elismeréseket a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottsága adományozza.
(3) Debrecen Város Díszpolgára címből évente egy, az (1) bekezdés b)-i) pontjában meghatározott
elismerésekből évente kettő adományozható azzal, hogy a Közgyűlés az adományozáskor a
tárgyévben kiadható elismerés számát legfeljebb eggyel megemelheti. Debrecen Város Cívis
Díszoklevele elismerésből évente legfeljebb tíz adományozható. A Fenntartható Debrecen díjból
évente legfeljebb száz, a Fenntartható Debrecen Nagydíjból évente legfeljebb öt adományozható és
egy év időtartamra szól.
(4) Ugyanazon természetes személy, jogi személy vagy közösség ugyanazt az önkormányzati
elismerést csak egyszer kaphatja meg, kivéve az (1) bekezdés k)-l) pontjában meghatározott
elismeréseket, melyek évenként újra adományozhatóak akár ugyanazon gazdálkodó szervezetek és
közösségek részére is.”
4. §
A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Valamennyi díj megosztható, ebben az esetben a díjazottak külön-külön jogosultak az
emléktárgyakra. Az emléktárgyak (díszoklevél, plakett, kitűző, trófea, tábla) leírását a 6. melléklet
tartalmazza.”
5. §
A Rendelet 2. alcíme a következő 13/A. §-sal és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Fenntartható Debrecen díj adományozható – pályázati eljárás keretében - a város épített
és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása
érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű munka, valamint a környezettudatos működést és
a fenntarthatóságot szem előtt tartó tevékenység elismeréseként.
(2) A díj gazdálkodó szervezeteknek és közösségeknek adományozható.

(3) A díjjal falra rögzíthető tábla jár.
13/B. § (1) Fenntartható Debrecen Nagydíj adományozható a 13/A. § (1) bekezdésében
meghatározott Fenntartható Debrecen díjban részesült azon gazdálkodó szervezeteknek és
közösségeknek, amelyek a pályázati eljárás keretében a legtöbb pontot érő zöld intézkedés(eke)t
valósították meg.
(2) A díj gazdálkodó szervezeteknek és közösségeknek adományozható.
(3) A díjjal trófea jár.”
6. §
A Rendelet 3. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A Fenntartható Debrecen díj és Fenntartható Debrecen Nagydíj esetében a 14. §-t és a
16. §-t nem kell alkalmazni.
(2) A Fenntartható Debrecen díjat pályázati úton lehet elnyerni. A részletes pályázati felhívást és a
pályázati adatlapot a 7. melléklet tartalmazza, melyeket a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(3) A Fenntartható Debrecen díj elnyerésére irányuló pályázati eljárás lebonyolításáról a
Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztálya gondoskodik.
(4) A Fenntartható Debrecen díj elnyerésére irányuló pályázatok benyújtása és elbírálása a
tárgyévben folyamatos.
(5) A Fenntartható Debrecen Nagydíj elnyerésére külön pályázni nem kell, tekintettel a 13/B. § (1)
bekezdésében foglaltakra.”
7. §
A Rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati elismeréseket a polgármester adja át az adományozottnak vagy
hozzátartozójának, megbízottjának az alábbiak szerint:]
„c) a Közgyűlés bármely rendes ülésén vagy azelőtt a közösség előtt, melyben a díjazott
tevékenykedik Debrecen Város Cívis Díszoklevelét, Fenntartható Debrecen díjat, Fenntartható
Debrecen Nagydíjat.”
8. §
A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valamennyi önkormányzati elismerés visszavonható, ha arra az elismerésben részesített
bizonyíthatóan méltatlanná vagy érdemtelenné vált. Méltatlanná válik az elismerésre különösen az
a természetes személy, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztére ítéltek, vagy aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.

Érdemtelenné válik a Fenntartható Debrecen díj és Fenntartható Debrecen Nagydíj elismerésre
különösen az a gazdálkodó szervezet, aki a pályázattal összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz,
vagy aki a pályázatban bemutatott vállalásnak a valóságban nem tett eleget.
(2) Az önkormányzati elismerés visszavonását – a (3) bekezdés kivételével - bárki
kezdeményezheti, aki az adományozásra vonatkozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az
érdemtelenséget, a méltatlanná válást az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítani.
(3) A Fenntartható Debrecen díj és Fenntartható Debrecen Nagydíj visszavonását bárki
kezdeményezheti. Az érdemtelenséget, a méltatlanná válást az elismerés visszavonását
indítványozónak kell bizonyítani.
(4) Az önkormányzati elismerés visszavonására a 2. § (2) bekezdésében meghatározott döntéshozók
jogosultak. A visszavonásról szóló döntést az érintettel a döntést követő 8 napon belül közölni kell.”
9. §
(1) A Rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez
1. A Rendelet 6. melléklete a következő 11. ponttal egészül ki:
„11. A Fenntartható Debrecen díjjal járó tábla leírása
„Fenntartható / Sustainable Debrecen …év” feliratú, 30x40 cm nagyságú, átlátszó üveg anyagú
falra rögzíthető tábla.”

2. A Rendelet 6. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. A Fenntartható Debrecen Nagydíjjal járó trófea leírása
„Fenntartható Debrecen …év Nagydíj / Sustainable Debrecen ... Great Award” feliratú, 140 x 210
mm nagyságú, átlátszó üveg anyagú, talpon álló trófea.”

2. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Fenntartható Debrecen díj és a
Fenntartható Debrecen Nagydíj
elismerés elnyerésére
1. A pályázat célja
Debrecen város épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos
szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű munkát végző, a
környezettudatos működést és a fenntarthatóságot szem előtt tartó közösségek elismerése.
2. A pályázók köre
Az elismerés elnyerésére a Debrecen város területén működő gazdálkodó szervezetek és egyéb
közösségek (a továbbiakban: közösség) nyújthatnak be pályázatot, különösen, de nem
kizárólagosan kiemelve a költségvetési szerveket, a gazdasági társaságokat és az egyéni
vállalkozókat.
3. A pályázat tartalma
3.1. A Fenntartható Debrecen díj elnyeréséhez a pályázónak a 3.3. pontban ismertetett
 minimum 10 pontot érő zöld intézkedést, vagy
 több, összesen legalább 10 pontot elérő zöld intézkedést
kell megvalósítania, melyek elvégzését a megjelölt dokumentumok megadásával szükséges
alátámasztani.
3.2. A Fenntartható Debrecen Nagydíj a tárgyévben október 15. napjáig Fenntartható Debrecen
díjban részesült közösségek közül a legtöbb pontot érő zöld intézkedést megvalósító közösség
részére kerül odaítélésre. Pontegyenlőség esetén a legtöbb pontot elérő valamennyi közösség
díjazásban részesül.

3.3. A pályázó által megvalósítható zöld intézkedések köre, azokra tett ajánlások, valamint
a bevezetett zöld intézkedések dokumentálásának módja és a zöld intézkedésre adható
pontszám:
3.3.1. A pályázó lehetőséget biztosít a munkavállalóknak évi kettő, a természet- és/vagy
környezetvédelemmel kapcsolatos képzésre/workshopra/előadásra/tréningre.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 5
3.3.2. A pályázó elősegíti munkavállalóinak a kerékpáros és/vagy támogatja a közösségi
közlekedési eszközökkel történő munkába járást.
Ajánlás: A pályázó lehetőséget biztosít munkavállalóinak helyi, városi közösségi
közlekedésre szóló bérlet vásárlásnak támogatására, és/vagy kerékpártárolót helyez ki a
munkaközössége részére, és/vagy kilométer-alapú útiköltség-térítést ad kerékpárral
munkába járó munkavállalóinak, és/vagy támogatja munkavállalójának egy kerékpár
megvásárlását.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 5
3.3.3. A pályázó székhelyén/telephelyén lehetőséget biztosít a munkavállalói számára
szezonális, friss zöldségek termesztésére.
Ajánlás: A pályázó közösségi kertet alakít ki telephelyén a munkaközössége részére,
és/vagy hidro- vagy aquapóniás tornyot biztosít dolgozói számára.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 5
3.3.4. A pályázó zöldfelületet alakít ki és/vagy növeli a meglévő zöldfelületek méretét a
székhelyén/telephelyén.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1 - 3
3.3.5. A pályázó debreceni székhelyén/telephelyén faültetéssel járul hozzá a város
levegőminőségének javításához, a hősziget-jelenség mérsékléséhez.
Ajánlás: Válassza ki az elültetendő fákat Debrecen város fakatalógusa alapján:
https://futureofdebrecen.hu/magasles/zolditsuk-a-varost-tudatosan-itt-van-debrecen-varosafakatalogusa/
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1 – 3
3.3.6. Denevérodukat, és/vagy „denevér-rakétát”, és/vagy „denevér-tornyot” helyez ki a pályázó
debreceni székhelyén/telephelyén, amellyel hozzájárul a természetvédelmi célokon túl a
biológiai szúnyogirtáshoz.

Ajánlás: Válassza ki a kihelyezésre kerülő denevérvédelmi eszközt az alábbi összefoglaló
alapján:
https://futureofdebrecen.hu/u-need-it/minden-amit-tudni-erdemes-adenevervedelemrol/
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1 - 5
3.3.7. A pályázó debreceni székhelyén/telephelyén vállalja madároduk, és/vagy műfecskefészkek, továbbá madáretető és madáritató kihelyezését, mindemellett gondoskodik a téli
etetési időszakban a madarak itatásáról és etetéséről, nyári időszakban pedig a madarak
itatásáról.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1 – 3
3.3.8. A pályázó székhelyén/telephelyén gyűjti és hasznosítja az esővizet.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 3 – 5
3.3.9. A pályázó székhelyén/telephelyén biztosítja a komposztálás lehetőségét, ahol a konyhai
és/vagy egyéb zöldhulladék helyezhető el.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 3
3.3.10. A pályázó székhelyén/telephelyén lehetőséget biztosít a szelektív hulladékgyűjtésre és
gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 3
3.3.11. A munkahely papírmentesen végzi mindennapi tevékenységét, vagy igazolja, hogy a
pályázat benyújtásának évét megelőző évhez képest olyan intézkedéseket hozott, melyekkel
csökkenti a papírhulladék mennyiségét.
Ajánlás: A pályázó a munkavállalók számára biztosít papírmentes/elektronikus munkavégzést
és/vagy a munkavállalók számára szükség szerint biztosít újrahasznosított papírt, amire
kétoldalasan nyomtathatnak.
Dokumentáció: szöveges beszámoló
Pontszám: 1 - 5
3.3.12. A pályázó székhelyén/telephelyén környezettudatos higiéniai eszközöket alkalmaz.
Ajánlás: A pályázó Magyarországon gyártott natúrkozmetikumokat biztosít, és/vagy
újrahasznosított papír kéztörlőt/többször használatos kéztörlőt biztosít munkavállalói
számára.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1

3.3.13. A pályázó intézkedéseket tesz a hatékony energiafelhasználás érdekében.
Ajánlás: A pályázó energiatakarékos eszközöket szerez be, pl. LED világítást biztosít
székhelyén/telephelyén és irodáiban.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1 - 5
3.3.14. A pályázó épületenergetikai fejlesztéseket valósít meg.
Dokumentáció: Szöveges beszámoló, fénykép és dokumentáció, amely tartalmazza,
mennyivel csökkent az épület(ek) energiafelhasználása.
Pontszám: 5 - 10
3.3.15. A pályázó tevékenységei során alacsony zajkibocsátású eszközöket használ, illetve új
eszközök beszerzésénél ezeket részesíti előnyben.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 1 - 5
3.3.16. A pályázó környezetbarát, energiahatékony termékek piacáról történő beszerzést hajt
végre.
Ajánlás: A pályázó előállított termékéhez ökológiai gazdálkodásból származó zöldséget,
gyümölcsöt, húst vagy tejterméket használ fel. Termékéhez/szolgáltatásához természetes
készítményeket alkalmaz. Textil-alapanyag választása során az energiatakarékos
módszerekkel – például csökkentett vízfelhasználás, újrahasznosított anyagok – előállított
termékek beszerzését preferálja.
Dokumentáció: szöveges beszámoló és fénykép
Pontszám: 5-10
3.3.17. A pályázó csökkenti az előállított termékéhez szükséges alapanyagai szállításának
mértékét.
Ajánlás: A pályázó lehetőleg 30 km-en belülről származó alapanyagokat használ fel
tevékenységéhez.
Dokumentáció: szöveges beszámoló
Pontszám: 1 - 10
3.3.18. A pályázó produktuma, vagy szolgáltatása a környezettudatos életmódot, és/vagy a
környezeti fenntarthatóságot támogatja.
Dokumentáció: szöveges beszámoló
Pontszám: 7 - 10
4. Az elismerés módja
4.1. A Fenntartható Debrecen díj esetében egy „Fenntartható / Sustainable Debrecen …év”
feliratú, 30x40 cm nagyságú, átlátszó üveg anyagú falra rögzíthető tábla.

4.2. A Fenntartható Debrecen Nagydíj esetében egy „Fenntartható Debrecen …év Nagydíj /
Sustainable Debrecen ... Great Award” feliratú, 140 x 210 mm nagyságú, átlátszó üveg anyagú,
talpon álló trófea.
5. A pályázat benyújtása
5.1. Pályázni kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap elektronikus úton
történő kitöltésével, valamint a 3.3. pontban meghatározott egyes zöld intézkedések esetében
megjelölt dokumentáció benyújtásával lehet.
5.2. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a https://futureofdebrecen.hu/ weboldalon található
pályázati adatlapon lehet benyújtani.
5.3. A pályázatok benyújtásának határideje:
 a Fenntartható Debrecen díj esetében: a tárgyévben folyamatos,
 a Fenntartható Debrecen Nagydíj esetében: külön benyújtási határidő nincs, tekintettel
arra, hogy a tárgyév október 15. napjáig Fenntartható Debrecen díjban részesült
közösségek közül a legtöbb pontot érő zöld intézkedés(eke)t megvalósító közösség részére
kerül odaítélésre a tárgyévben, vagyis külön pályázatot nem szükséges benyújtani a
Fenntartható Debrecen Nagydíj tekintetében,
 azok a pályázók, akik a Fenntartható Debrecen díjra a tárgyév október 15. napja után
nyújtják be pályázatukat és elismerésben részesülnek, a Fenntartható Debrecen Nagydíjra
a következő évben válhatnak jogosulttá, amennyiben a legtöbb pontot érő zöld intézkedést
valósították meg.
6. A pályázatok elbírálása
6.1. Az elismerés tárgyévre vonatkozóan adományozható azon pályázók részére, akiknek
pályázatát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága arra érdemesnek találja.
6.2. Az adott tárgyévben egy pályázó egy alkalommal részesülhet Fenntartható Debrecen díjban és
Fenntartható Debrecen Nagydíjban.
6.3. Az ünnepélyes díjátadóra mindkét elismerés esetén a tárgyévben, a Közgyűlés bármely rendes
ülésén vagy azelőtt a közösség előtt kerül sor, melyben a díjazott tevékenykedik.
6.4. Az elismeréssel jutalmazott pályázók nevét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
honlapján és a futureofdebrecen.hu honlapon közzé kell tenni.
6.5. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy
eredménye
 bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére irányuló felhívásnak minősül,
 alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
 a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek
méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
6.6. Nem támogatható azon pályázó pályázata, aki korábban a cím viselésére érdemtelenné vált.

7. Egyéb szabályok
7.1. Az elismerés 1 évre szól, azt követően a díjazott közösség újabb pályázat benyújtására
jogosult a tárgyévre vonatkozó „zöld intézkedések” teljesítésével.
7.2. Az elismerés visszavonható, ha a díjazott arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a
pályázattal összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy aki a pályázatban bemutatott
vállalásnak a valóságban nem tett eleget.
Az érdemtelenné válásról és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Közgyűlés
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága dönt. Érdemtelenné válás esetén az elismeréssel
együtt kapott táblát / trófeát a visszavonást követő 15 napon belül Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált közösség további
pályázatot nem nyújthat be.
7.3. A Fenntartható Debrecen díj és Fenntartható Debrecen Nagydíj tekintetében a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerések és
ösztöndíjak adományozásáról szóló 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

Pályázati felhívás melléklete
Pályázati adatlap
a Fenntartható Debrecen díj tekintetében
Pályázó teljes neve:
Pályázó nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Pályázó debreceni székhelye/telephelye:
Pályázó cégjegyzékszáma/törzskönyvi azonosító száma/nyilvántartási száma:
Pályázó adószáma:
A pályázó által teljesített „zöld intézkedések” megjelölése és rövid szöveges bemutatása, valamint a
csatolásra kerülő alátámasztó dokumentumok felsorolása:

1.

A pályázó lehetőséget biztosít a munkavállalóknak évi kettő, a természet- és/vagy
környezetvédelemmel kapcsolatos képzésre/workshopra/előadásra/tréningre.

2.

A pályázó elősegíti munkavállalóinak a kerékpáros és/vagy támogatja a közösségi
közlekedési eszközökkel történő munkába járást.

3.

A pályázó székhelyén/telephelyén lehetőséget biztosít a munkavállalói számára
szezonális, friss zöldségek termesztésére.

4.

A pályázó zöldfelületet alakít ki és/vagy növeli a meglévő zöldfelületek méretét a
székhelyén/telephelyén.

5.

A pályázó debreceni székhelyén/telephelyén faültetéssel járul hozzá a város
levegőminőségének javításához, a hősziget-jelenség mérsékléséhez.

6.

Denevérodukat, és/vagy „denevér-rakétát”, és/vagy „denevér-tornyot” helyez ki a
pályázó debreceni székhelyén/telephelyén, amellyel hozzájárul a természetvédelmi
célokon túl a biológiai szúnyogirtáshoz.

7.

A pályázó debreceni székhelyén/telephelyén vállalja madároduk, és/vagy műfecskefészkek, továbbá madáretető és madáritató kihelyezését, mindemellett
gondoskodik a téli etetési időszakban a madarak itatásáról és etetéséről, nyári
időszakban pedig a madarak itatásáról.

8.

A pályázó székhelyén/telephelyén gyűjti és hasznosítja az esővizet.

9.

A pályázó székhelyén/telephelyén biztosítja a komposztálás lehetőségét, ahol a
konyhai és/vagy egyéb zöldhulladék helyezhető el.

10.

A pályázó székhelyén/telephelyén lehetőséget biztosít a szelektív
hulladékgyűjtésre és gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról.

11.

A munkahely papírmentesen végzi mindennapi tevékenységét, vagy igazolja, hogy
a pályázat benyújtásának évét megelőző évhez képest olyan intézkedéseket hozott,
melyekkel csökkenti a papírhulladék mennyiségét.

12.

A pályázó székhelyén/telephelyén környezettudatos higiéniai eszközöket
alkalmaz.

13.

A pályázó intézkedéseket tesz a hatékony energiafelhasználás érdekében.

14.

A pályázó épületenergetikai fejlesztéseket valósít meg.

15.

A pályázó tevékenységei során alacsony zajkibocsátású eszközöket használ, illetve
új eszközök beszerzésénél ezeket részesíti előnyben.

16.

A pályázó környezetbarát, energiahatékony termékek piacáról történő beszerzést
hajt végre.

17.

A pályázó csökkenti az előállított termékéhez szükséges alapanyagai szállításának
mértékét.

18.

A pályázó produktuma, vagy szolgáltatása a környezettudatos életmódot, és/vagy
a környezeti fenntarthatóságot támogatja.

A pályázó által megvalósított „zöld intézkedések” rövid bemutatása:

