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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Főnix Csarnok – új néven Főnix Aréna (a továbbiakban: Aréna) – új világesemény előtt áll. A
2021 novemberében véget ért Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa után 2022 januárjában a
magyar-szlovák közös rendezésű Férfi Kézilabda Európa-bajnokság A-csoportjának küzdelmeit
követhetik nyomon az érdeklődők a megújult létesítményben.
Az Európai Kézilabda Szövetség 2018-ban döntött arról, hogy Magyarország és Szlovákia közösen
rendezheti meg 2022-ben a kontinenstornát. Hazánkban három helyszínen, Debrecenben, Szegeden
és Budapesten játszanak mérkőzéseket.
Debrecen jelentős tapasztalatokkal rendelkezik nemzetközi kézilabda rendezvények szervezésében,
2004-ben és 2014-ben is házigazdái voltunk a Női Kézilabda Európa-bajnokságnak, valamint 2018ban nálunk rendezték meg a Junior Női Kézilabda Világbajnokságot is.
Az esemény kiemelt jelentőségű, figyelemmel a kézilabda sportág hazai és nemzetközi
népszerűségére, meghatározó nemzetgazdasági és marketing értéke van. A nemzetközi szövetség
előírásai és a torna színvonalas megrendezése miatt szükséges volt az Aréna felújítása,
modernizálása. Magyarország Kormánya az 1022/2020. (II. 12.) Korm. határozatában egyetértett
azzal, hogy a beruházás előkészítője és megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Magyar Kézilabda Szövetséggel (székhelye: 1087
Budapest, Könyves Kálmán körút 76. szám, adószáma: 18089972-2-41, képviseli: Dr. Kocsis Máté
elnök, a továbbiakban: Szövetség) együttműködve, a munkafolyamatokra pedig bruttó
2.553.392.873 Ft-ot hagyott jóvá.
Ezen kívül a Szövetség az Országos Tornaterem Felújítási Program keretén belül további
600.000.000 Ft-tal járult hozzá az Aréna modernizálásához.
A beruházásoknak köszönhetően a 2021 októberében átadott létesítmény nemcsak a kézilabda,
hanem szinte bármely sportág nemzetközi világversenyének megrendezésére alkalmas, amit a
Gyorskorcsolya Világkupa sikere is bizonyít.
A Szövetség érdemei vitathatatlanok abban, hogy Debrecen egyik kiemelt sportlétesítménye újra
meg tud felelni a nemzetközi sportági szövetségek elvárásainak.
Az Aréna a Cívis Ház Zrt. (székhelye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám, adószáma: 121162292-09, képviseli: Erdei Edit Mária vezérigazgató) tulajdonában, a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám, adószáma:
20749941-2-09, képviseli: Becsky András ügyvezető) térítésmentes hasznosításában lévő, a
10897/6/A helyrajzi számú, a valóságban a Debrecen, Kassai út 28. szám alatt található ingatlan.
Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés támogassa, hogy a Debreceni Sportcentrum Közhasznú
Nonprofit Kft. az Arénát közcélú adományként biztosítsa a Szövetség részére a 2022-es Férfi
Kézilabda Európa-bajnokság A-csoportjának debreceni mérkőzéseire, illetve a szükséges
előkészületek idejére, valamint a 2022-es Férfi Kézilabda Európa-bajnokság debreceni
mérkőzéseinek előkészítése és lebonyolítása során keletkező közüzemi költségeket tervezze be a
2022. évi üzleti tervébe.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
259. § 9/A. pontja alapján közcélú adomány:
„a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége
támogatására, az oktatási intézmény részére az alapító okiratában meghatározott tevékenysége

támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége
támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve hogy
a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy
az nem vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, az oktatási intézmény esetében az
alapító okiratában meghatározott, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben
meghatározott tevékenységét,
b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének,
vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának,
illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának
azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás,
és
c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az oktatási intézmény, illetve az egyházi jogi
személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott
nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására
szolgáló jelét és a támogatott célt;”
A Szövetség közhasznú jogállással rendelkező szervezet, továbbá alapszabálya értelmében a
törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége a sport, a sport társadalmilag hasznos céljainak
megvalósítása.
Az Áfa tv. 14. § (3) bekezdése alapján nem minősül ellenérték fejében teljesített
szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány nyújtása.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése értelmében a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, döntése a Közgyűlés ülésén
kerül ismertetésre.
II.
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
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,
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, 107.
§-a és a 2013. évi V. törvény 3:112 § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 2007. évi CXXVII.
törvény 14. § (3) bekezdésére, valamint a 259. § 9/A. pontjára
1./ utasítja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét (székhely: 4032
Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám, adószáma: 20749941-2-09, képviseli: Becsky András ügyvezető,
a továbbiakban: Kft.), hogy
a) a Kft. térítésmentes hasznosításában lévő debreceni, 10897/6/A helyrajzi számú, a
valóságban a Debrecen, Kassai út 28. szám alatt található ingatlant közcélú adomány
keretében biztosítsa a Magyar Kézilabda Szövetség (székhelye: 1087 Budapest, Könyves
Kálmán körút 76. szám, adószáma: 18089972-2-41, képviseli: Dr. Kocsis Máté elnök)
részére a 2022-es Férfi Kézilabda Európa-bajnokság A-csoportjának debreceni
mérkőzéseire, illetve a szükséges előkészületek idejére, valamint
b) a 2022-es Férfi Kézilabda Európa-bajnokság debreceni mérkőzéseinek előkészítése és
lebonyolítása során keletkező közüzemi költségeket tervezze be a 2022. évi üzleti tervbe.
2./ Javasolja a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatójának (székhelye: 4024 Debrecen Iparkamara u. 2. szám,
adószáma: 12116229-2-09, képviseli: Erdei Edit Mária vezérigazgató, a továbbiakban: Zrt.), hogy
a Zrt. tulajdonában lévő 1./ pontban meghatározott ingatlan közcélú adományozását támogassa.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy 1./-2./ pontban foglaltakról a Cívis Ház Zrt.
vezérigazgatóját és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. december 9.
Dr. Papp László
polgármester

