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Debrecen Megyei Jogú Város költségVetése, 2021

Mérlegfőösszeg

162,58 Mrd ft
Helyi

adóbevételek

17,33 Mrd ft

városüzeMeltetési
kiadások

3,19 Mrd ft

zöldterületi
kiadások

2,95 Mrd ft

beruHázási
főösszeg

78,70 Mrd ft

kertségi
fejlesztések

6,11 Mrd ft

Hitelfelvétel 0 ft

általáNos tartalék 2 Mrd ft Céltartalék 1,076 Mrd ft



állaMi táMogatások Változása 2020-2021

külöNbözet 1,01 Mrd ft

szolidaritási Hozzájárulás NövekMéNye 2,94 Mrd ft

állaMi táMogatás NövekMéNye 3,95 Mrd ft



intézMényi FinanszÍrozások

kodály filHarMóNia debreCeN 721 Millió ft

Méliusz juHász Péter köNyvtár 643 Millió ft

CsokoNai szíNHáz 1,46 Mrd ft

vojtiNa bábszíNHáz 374 Millió ft

déri MúzeuM 1,14 Mrd ft

szoCiális és gyerMekjóléti iNtézMéNyek 4,07 Mrd ft

óvodák étkeztetés Nélkül 4,87 Mrd ft



beruházások

gazdaságfejlesztés

 27 Mrd ft
● Déli Ipari Park

● Északnyugati 

                        Gazdasági Övezet

közlekedés 

35,7 Mrd ft
● Útfejlesztések

● Kertségi 

                        fejlesztések

● Járdaépítések

● Mélygarázs

                        építése

● Elektromos 

                        buszok beszerzése

zöld
város PrograM

3,71 Mrd ft
● Petőfi tér

● Újkert 

● Tócóskert 

● Tócóvölgy 

● Sóház

iNtézMéNyi
fejlesztések

12,989 Mrd ft
● Oktatás

● Szociális 

                        intézmények

● Régi Városháza 

                       épületének 

                       energetikai 

                       korszerűsítése

kultúra   

21,85 Mrd ft
● Latinovits Színház

● Csokonai Színház 

● Vojtina Bábszínház

jóléti fejlesztések  

4,56 Mrd ft
● Turisztikai Központ

                      Ötholdas 

                      pagonyban

● Varázserdő

                      Debrecen 

                      Nagyerdő projekt

● Térfigyelő 

                      kamerarendszer 

                      kiépítése



gazDaságFeJlesztés

déli iPari Park

3,24 Mrd ft
északNyugati gazdasági övezet 

22,83 Mrd ft



közlekeDés

útfejlesztések

27,16 Mrd ft
kertségi fejlesztések

6,11 Mrd ft
Mélygarázs éPítése

2,45 Mrd ft



● a kishegyesi úti kerékpárút (a tegez utcától az Ni-ig) és a Határ úti (ipari park első bejáratáig 
     a kishegyesi út felől) kerékpárút építése. 

● a nyugati kiskörút iii. ütemének útépítése.

● a békéssy – dóczy – kartács utcák csomópontjának kapacitásbővítése.

● a böszörményi út – békéssy béla utcai csomópontban jobbra kanyarodó 
     forgalmi sáv megvalósítása. (Nif)

● a Nyíl utca – Hadházi út – bem tér csomópontjának átépítése. (Nif)

● a kishegyesi út felújítása.

● a keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút építése 
     (i. ütem: a „keletterv”-től a lion office bejáratáig, a vágóhíd utca – diószegi út 
     csomópontjától a sikló utcáig).

útFeJlesztések



● turisztikai célú kerékpárút építése (a sikló utcától a Panoráma útig).

● a bethlen utca – egyetem sugárút fejlesztése.

● a nyugati kiskörút iii. üteme: kerékpárút építése.

● a kismacsi kerékpárút építése.

● rákóczi utca: dupla balra kanyarodó sáv építése a fórum bevásárlóközpont irányába.

● kerékpáros átvezetés a 33. sz. főúton a kishatár út – domokos Márton út 
     csomópontjában (Metro áruház csomópontjában). (Nif)

● a 33. sz. főút 105+675 km szelvényében lévő körforgalmi csomópont átépítése (auchan körforgalom). (Nif)

● vágóhíd utca: jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítás a 4-es számú főútra. (Nif)

útFeJlesztések



● 108. sz. vasútvonal: Házgyár csomópont (Hegedű utca) átépítése (Nif)

● 108. sz. vasútvonal: kishatár úti csomópont átépítése (Nif)

● 108. sz. vasútvonal: afit-átjáró csomópont átépítése (Nif)

● az M35-ös és a 354. sz. főút csomópontjának átépítése (Nif)

● a józsai M35-ös csomópont átépítése (Nif)

● az ótemető utca – rakovszky utca - árpád tér csomópont átépítése (Nif)

● keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút építése ii. ütem
     (lion office bejáratától - vágóhíd - diószegi csomópontig)

útFeJlesztések



2021-ben inDulÓ útéPÍtések

● keresszegi utca
● kánya utca
● szőlőhegy utca
● Paprika utca
● török utca i. ütem
● Csárda utca iv. ütem a Naspolya utcáig
● felsőpércsi utca iii. ütem 
     (koriander utcától - Csereág utcáig)
● barakonyi utca
● Csapszék utca
● Csermely és Patak utcák
● szent Mihály utca
● balásházy jános utca
● öreg jános utca
     (boldogkert utca - úszó utca közötti szakasz)

● vashámor utca

● Portörő utca

● legányi utca 23-27. zsákutca szakasza
● kartács utca 
     (lóverseny utca - Hajdú köz közötti szakasz)
● furulya utca
     (Pósa utca - kadarcs utca közötti szakasz)
● szelényi ferenc utca

● vasutas utca

● kisbánya utca (200 méter)

● török utca ii. ütem

● köteles utca

● köszméte utca

● Mézeshegy - Pipóhegy utcák



 zölD Város PrograM

3,71 Mrd ft

Petőfi tér

újkert

tóCóskert

tóCóvölgy 

sóHáz



régi városHáza éPületéNek eNergetikai korszerűsítése 1,54 Mrd ft

szoCiális iNtézMéNyek 7,67 Mrd ft

oktatás 3,64 Mrd ft

intézMényi FeJlesztések



intézMényi FeJlesztések - oktatás

óvodák:

● Új óvoda építése a Tócóvölgyben
● Görgey Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése
● Karácsony György Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése
● Sinay Miklós Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése
● Mosolykert Óvoda kismacsi telephelyének energetikai korszerűsítése
● Arany János óvoda energetikai korszerűsítése

iskolák:

● Epreskerti Általános Iskola tornaterme
● Uszodafelújítás a Bocskai István Általános Iskolában



intézMényi FeJlesztések - szociális intézMények

bölcsődék:

● Gáborjáni Szabó Kálmán utcai bölcsőde felújítása
● Károlyi Mihály utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
● Új bölcsőde építése a Postakertben
● Új bölcsőde építése Debrecen déli városrészen
● Új konténerbölcsőde építése Józsán

szociális intézmények:

● Pallagi úti idősek háza felújítása
● Thomas Mann utcai nyugdíjasház felújítása



kultúra

21,85 Mrd ft

csokonai szÍnházlatinoVits szÍnház VoJtina bábszÍnház



JÓléti FeJlesztések

zsuzsi vasút - terMészet Háza felújítás folytatása 20 Millió ft

turisztikai közPoNt - ötHoldas PagoNybaN 1,54 Mrd ft

varázserdő - debreCeN Nagyerdő Projekt 1,2 Mrd ft

térfigyelő kaMerareNdszer fejlesztése 50 Millió ft

eXtréMsPort-Park 265 Millió ft



JÓléti FeJlesztések terVezése

Nagyerdei tréNiNgPálya

aquatiCuM MediterráN élMéNyfürdő attrakCióbővítése

kerekestelePi fürdő fejlesztése

Nagyerdei kultúrPark fejlesztése



köszöNöM a figyelMet!


