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Tisztelt Közgyűlés!
I. Ingatlan árverés nélküli kedvezményes bérbeadása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) bármely
debreceni civil szervezet benyújthatja kérelmét árverés nélkül, kedvezményesen bérelhető
ingatlanra vonatkozóan, melyről az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló
13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint, önkormányzati feladat ellátása
esetén - az illetékes bizottság véleményezését követően - Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt.
A Közgyűlés 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozata tartalmazza az önkormányzati helyiségek civil
szervezetek részére árverés nélkül történő bérbeadása esetén fizetendő bérleti díjakat. E határozat
értelmében (akár az Önkormányzat, akár a Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő helyiségről van szó):
– ha a civil szervezet ellátási szerződést, illetve közművelődési megállapodást kötött az
Önkormányzattal, a fizetendő bérleti díj 40 Ft/m2/hó+ÁFA;
– ha a civil szervezet nem kötött ellátási szerződést, illetve közművelődési megállapodást az
Önkormányzattal és a bérbe adott ingatlan körgyűrűn (Piac u., illetve az abból nyíló utcák:
Sumen, Klaipeda, Burgundia, Rákóczi, Hunyadi, Erzsébet utcák által határolt területen)
kívül van, a fizetendő bérleti díj 60 Ft/m2/hó+ÁFA, körgyűrűn belül 100 Ft/m2/hó+ÁFA;
– ha a civil szervezet pincehelyiséget bérel, a fizetendő bérleti díj 20 Ft/m2 /hó+ÁFA.
A Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Alapítvány (képviseli: Visky Pál elnök; székhelye:
4002 Debrecen-Erdőspuszta, Dorcas Camping; a továbbiakban: Alapítvány) kezdeményezte
Önkormányzatunknál a 4025 Debrecen, Hatvan u. 49. szám alatti 8224 hrsz-ú, 142 m2
alapterületű - Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő - ingatlan árverés nélküli kedvezményes áron
történő bérbevételét.
Az Alapítvány egy 30 éve működő holland keresztyén, ökumenikus alapítvány magyarországi
szervezete, amely Debrecenben több mint 20 éve működik. Céljuk, hogy nemre, vallásra, bőrszínre,
politikai meggyőződésre való tekintet nélkül segítséget nyújtsanak a szegényeknek és elesetteknek
úgy, hogy fejlesztésekkel, szociális segélyekkel hozzájárulnak az önálló, emberhez méltó életvitel
kialakításához.
Az Alapítvány működteti 1992-től a Dorcas Szabadidőközpontot a Vekeri-tó közvetlen
szomszédságában, ahol gyerekek százai pihenhetnek ingyen, vagy jelképes összegért.
72 civil szervezettel és egyházzal állnak kapcsolatban céljaik megvalósítása érdekében azért, hogy
minél hamarabb segítséget nyújthassanak az elesetteknek, vészhelyzetben lévőknek. Ismertebb
programjaik a „Nagyi” projekt, amelyen keresztül Erdélyben és Kárpátalján élő idős, egyedülálló
embereknek nyújtanak segítséget élelmiszer és ruha adományokkal, illetve tüzelő biztosításával.
Másik nagy programjuk a Magyar Református Szeretetszolgálattal közösen működtetett „Kék
Vödör” projekt, amely során advent idején tartós élelmiszert gyűjtenek a rászorultaknak.
Az Alapítvány a 4025 Debrecen, Hatvan u. 49. szám alatti ingatlan utcára nyíló részében
adománybolt működtetését kívánja megvalósítani, ahol az értékesítésre szánt darabok árusítására
kerülne sor. Itt valósulna meg továbbá az étel, pénzbeli és egyéb adományok, felajánlások fogadása,
valamint az Alapítvány által szervezett rendezvényekre jegyek árusítása. A belső kétszintes tér
emeletén kerülne kialakításra az önkéntes koordinációs központ és elosztó iroda, ahol az Alapítvány
projektjeinek szervezése valósulna meg. Az alsó részen a programok közötti időszakokban az
adományok válogatására, osztályozására kerülhetne sor, továbbá ez a tér biztosítaná a helyszínt
azon programoknak, ahol az önkéntesek, segítők tudnak személyes vagy csoportos foglalkozásokat
tartani.

Az Alapítvány céljai között szerepel az integráció további erősítése. Ennek érdekében több
fogyatékkal élőket segítő egyesületnek és roma szervezetnek biztosítanának helyszínt arra, hogy
találkozhassanak a támogatókkal.
A központ kialakításával, színvonalas rendezvények, akciók, programok szervezésével könnyebben
megvalósítható a debreceni cégek, szervezetek, lakosok bevonása ezen társadalmi összefogásba.
A 4025 Debrecen, Hatvan u. 49. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díja 100,-Ft/m 2/hó +
ÁFA (azaz 14.200 Ft/hó + 3834 Ft/hó ÁFA, mindösszesen bruttó 18.034 Ft/hó), emellett az
Alapítványnak a helyiség piaci bérleti díjának (202.351,-Ft/hó) ÁFÁ-ját, azaz havi 54.635 Ft-ot
is meg kell fizetnie. Ez azt jelenti, hogy az Alapítványnak havonta mindösszesen bruttó 72.669 Ft
összegű kedvezményes bérleti díjat kell fizetnie a 142 m2 területű Hatvan utcai helyiség
használatáért.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapítvány vállalta a fentiekben bemutatott
kedvezményes bérleti díj megfizetését.
Az Alapítvány által végzett tevékenység önkormányzati közfeladat, mivel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok között határozza meg a szociális szolgáltatást.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fentiek alapján támogassa az Alapítvány által
kezdeményezett kedvezményes bérleti jogviszony létrejöttét 2015. december 21. napjától kezdődő
határozatlan időtartamra.
II. Ingatlanok ingyenes hasznosításba adása
II./1. A MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.-nek (képviseli: Gergely Gabriella
ügyvezető; székhelye: 4026 Debrecen, Hatvan u. 1-3.; a továbbiakban: MODEM Kft.) jelentős
számú képzőművészeti alkotás elhelyezéséről, tárolásáról kell gondoskodnia, amely a Közgyűlés
10/2015. (I. 29.) határozatával a MODEM Kft. ingyenes hasznosításába adott, 4024 Debrecen,
Batthyány u. 24. szám alatt található 207 m2 területű Mű-Terem Galériában nem megoldható.
A Közgyűlés 108/2015. (V. 28.) határozata szerint a MODEM Kft. úgyszintén ingyenesen
hasznosításba kapta a 4024 Debrecen, Batthyány u. 24. szám alatti 13 m2 alapterületű helyiséget.
Tekintettel arra, hogy ezen terület sem elegendő a műtárgyak raktározására, a MODEM Kft. a 4027
Debrecen, Böszörményi út 33. szám alatti 20192/A/65 hrsz.-ú 18 m2 alapterületű - Cívis Ház Zrt.
tulajdonában lévő - helyiség ingyenes hasznosításba vételét kérte az Önkormányzattól. A
helyiség a bejárati ajtóra történő vasrács felszerelésével, valamint mozgásérzékelő és riasztó
bekötésével válik alkalmassá a biztonságos raktározásra.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontja értelmében a helyi önkormányzati feladatok között szerepel a kulturális szolgáltatás.
Figyelemmel ezen helyi önkormányzati feladatra, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy
támogassa a 4027 Debrecen, Böszörményi út 33. szám alatt található, Cívis Ház Zrt. tulajdonában
lévő 18 m2 alapterületű ingatlan MODEM Kft. részére történő ingyenes hasznosításba adását 2015.
december 21. napjától kezdődő határozatlan időre.
II/2. A Közgyűlés 232/2013. (XI. 28.) határozatában árverés nélkül bérbe adta az
Önkormányzat tulajdonát képező és a Cívis Ház Zrt. vagyonkezelésében lévő 9160/A/40 hrsz.ú, a 4024 Debrecen, Piac u. 53-55. számú ingatlanon lévő épületben található, 284 m2-es
alapterületű helyiséget az egyesületként működő Debreceni Ballon Repülő Klub (képviseli:

Végh Sándor elnök; székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 28.) részére 100,-Ft/m2/hó + a piaci bérleti
díj után fizetendő ÁFA, mindösszesen havi bruttó 188.354 Ft összegű bérleti díjért 2013. december
1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra, tekintettel arra, hogy az egyesület önkormányzati
közfeladatot - kulturális szolgáltatás, sport ügyek - lát el, azzal, hogy együttműködési
megállapodás keretében a ZeneTheatrum Kulturális Egyesülettel (képviseli: Végh Veronika
elnök; székhely: 4028 Debrecen, Abonyi u. 14.), valamint az Egy Tisztább Jövőért
Alapítvánnyal (képviseli: Végh Gábriel elnök; székhely: 4029 Debrecen, Virág u. 34. D/11.)
közösen jogosult használni a helyiséget.
A ZeneTheatrum Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke kérelemmel fordult az
Önkormányzat felé, melyben a 4024 Debrecen, Piac u. 53-55. számú ingatlan ingyenes
hasznosításba vételét kérte, tekintettel arra, hogy a Debreceni Ballon Repülő Klub a továbbiakban
nem kívánja hasznosítani, valamint az Egy Tisztább Jövőért Alapítvány megszüntetése folyamatban
van.
Az önerőből történő felújítást követően az ingatlan kiválóan alkalmassá vált arra, hogy Debrecen
belvárosában egy új kulturális központ üzemelhessen városunk fiataljai és felnőtt polgárai igényeit
egyaránt megcélozva.
A helyiség nagytermének színpada kibővítésre került, székek vásárlására és egyéb technikai
fejlesztések megvalósítására került sor annak érdekében, hogy stúdiószínházi előadások bemutatása
is megvalósulhasson az ingatlanban.
Az Egyesület berkeiben hetente több mint 100 gyermek látogatja a dráma, illetve tánc
foglalkozásokat, valamint színházi nevelési programjaikat. 2014-ben pályázati forrásból egy tíz
előadásból álló színházi nevelési programsorozat került megrendezésre, amelynek részeként a terem
hangtechnikai berendezése is fejlesztésre került.
A Magyar Drámapedagógiai Társasággal közös szervezésben 2015-ben két alkalommal szakmai
nap megszervezésére került sor, ahol városunk pedagógusai, színjátszó rendezői az ország legjobb
szakembereivel cserélhettek eszmét.
Az egyesület a 2016-os Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó szervezésében is
részt vesz. A találkozó során a helyiség a rendezvény kísérőprogramjainak is helyszínt biztosít.
Jelenleg a legkisebbek számára műsoron van egy zenés mesejáték, a „Leopold születésnapja”, és
folynak az előkészületei „Görgei Gábor: Komámasszony, hol a stukker” című darabjának. A
Színház és Filmművészeti Egyetemen kívül több kőszínházzal és az ország számos független
színházával is szakmai kapcsolatot ápolnak. Így van ez a fővárosi Maladype Színházzal is, amely a
közönség köreiben egyre népszerűbb „lakásszínház” formájában hoz létre előadásokat. Az ingatlan
ilyen típusú előadásokra kiválóan alkalmas, ezért a Maladype társulat vendégelőadására 2015
decemberében kerül sor „Ernelláék Farkaséknál” címmel. A darabnak komoly debreceni
vonatkozása is van, a rendező-író Hajdú Szabolcs filmrendező, valamint a társulat színészeinek
zöme városunk szülötte. Ez az előadás az első lépése annak a stratégiának, amellyel egy olyan
közönségréteget szeretnének megszólítani városunkban, amely eddig csak a fővárosban találta meg
színházi igényeit.
Az Egyesület az idén szerezte meg a közhasznú jogállást és az állandó helyen való színházi
tevékenység is alkalmassá tette őket arra, hogy az Előadó-művészeti Irodánál színházként
bejegyeztetésre kerüljenek.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: vagyontörvény) 11. § (10)
és (11) bekezdései alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a hasznosítási szerződésben vállalja, hogy a
szerződés szerinti beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és az
átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, továbbá a hasznosításban – a
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag
természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
A vagyontörvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül
az a civil szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
a) vezető tisztségviselői megismerhetők,
b) a civil szervezet, valamint vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
A vagyontörvény 3. § (2) bekezdése szerint az ezen feltételeknek való megfelelésről a civil
szervezetként szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. A vagyontörvény rendelkezése értelmében az
Egyesület elnöke benyújtotta a nyilatkozatot, mely Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Kulturális Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20., I. emelet 114-es szoba) megtekinthető. A
nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az Egyesület átlátható szervezetnek minősül.
Ugyanezen törvény 11. § (13) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható. Az
ellátandó közfeladatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában (kulturális szolgáltatás, különösen előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása)
megfogalmazott feladat jelenti.
A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető,
amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a
hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
Tekintettel arra, hogy a 4024 Debrecen, Piac u. 53-55. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdon
és vagyonkezelője a Cívis Ház Zrt., az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződés a Cívis Ház
Zrt.-vel kerül megkötésre.
A fenti ingatlan Egyesület részére történő ingyenes hasznosításba adása esetén a Közgyűlés
232/2013. (XI. 28.) határozatát hatályon kívül kell helyezni, valamint a Debreceni Ballon Repülő
Klubbal megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy támogassa a 4024 Debrecen, Piac u. 53-55. szám alatt található 284
m2 alapterületű ingatlan ZeneTheatrum Kulturális Egyesület részére történő ingyenes hasznosításba
adását 2016. január 1. napjától kezdődő határozatlan időre.
Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
7. és 8a. pontja, valamint 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c)
alpontja, 3. § (2) bekezdése és 11. § (10)-(13) bekezdései, a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 2. § (1)
bekezdése és 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat alapján
1./ javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek (képviseli: Kováts Ákos vezérigazgató; székhely: 4024 Debrecen,
Iparkamara u. 2.), hogy a tulajdonában lévő 8224 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, valóságban a 4025
Debrecen, Hatvan u. 49. szám alatti ingatlant adja bérbe árverés nélkül a Dorcas Segélyszervezet Magyarország Alapítvány (képviseli: Visky Pál elnök; székhely: 4002 Debrecen-Erdőspuszta,
Dorcas Camping) részére 100,-Ft/m2/hó + ÁFA (azaz 14.200 Ft/hó + 3834 Ft/hó ÁFA,
mindösszesen bruttó 18.034 Ft/hó) + a piaci bérleti díj után fizetendő ÁFA (54.635,-Ft/hó), azaz
összesen havonta bruttó 72.669 forint összegű bérleti díjért 2015. december 21. napjától kezdődő
határozatlan időtartamra, tekintettel arra, hogy a civil szervezet önkormányzati közfeladatot szociális szolgáltatást - lát el, azzal, hogy a bérleti szerződés felmondása esetén cserehelyiséget nem
biztosít. A helyiség használatbavételének és fenntartásának minden költsége a bérlő civil szervezetet
terheli.
2./ Javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek, hogy a tulajdonában lévő 20192/A/65 hrsz.-ú 18 m2 alapterületű,
valóságban a 4027 Debrecen, Böszörményi út 33. szám alatti ingatlant a MODEM Modern
Debreceni Nonprofit Kft. (képviseli: Gergely Gabriella ügyvezető; székhely: 4026 Debrecen,
Hunyadi u. 1-3.,) részére adja ingyenesen hasznosításba 2015. december 21. napjától kezdődő
határozatlan időtartamra, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság önkormányzati közfeladatot kulturális szolgáltatást - lát el, azzal, hogy az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettség a hasznosító gazdasági társaságot
terheli a hasznosítás ideje alatt.
3./ Hatályon kívül helyezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Cívis
Ház Zrt. vagyonkezelésében lévő 9160/A/40 hrsz.-ú, a valóságban a 4024 Debrecen, Piac u. 53-55.
szám alatti 284 m2 alapterületű ingatlan árverés nélküli kedvezményes bérbeadása tárgyában
elfogadott 232/2013. (XI. 28.) határozatot és felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
Debreceni Ballon Repülő Klubbal (képviseli: Végh Sándor elnök; székhely: 4028 Debrecen,
Kassai út 28.) megkötött bérleti szerződést 2015. december 31-ei hatállyal közös megegyezéssel
szüntesse meg és az ezzel kapcsolatos egyéb intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója
4./ Figyelemmel a 3./ pontban foglaltakra ingyenesen hasznosításba adja 2016. január 1. napjától
kezdődően határozatlan időtartamra a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület (képviseli: Végh
Veronika elnök; székhely: 4028 Debrecen, Abonyi u. 14.,) részére a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képező és a Cívis Ház Zrt. vagyonkezelésében lévő 9160/A/40 hrsz.-ú, a
valóságban a 4024 Debrecen, Piac u. 53-55. szám alatti ingatlanon lévő 284 m2 alapterületű
helyiséget közfeladat (kulturális szolgáltatás, különösen előadó-művészeti szervezet támogatása, a
helyi közművelődési tevékenység támogatása) ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából azzal, hogy az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettség a hasznosítót terheli a hasznosítás ideje alatt. Az
ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a használó az

érintett ingatlant nem közfeladat ellátása céljára hasznosítja, úgy a szerződés azonnali hatállyal
felmondásra kerül.
5./ Az 1./, 2./ és 4./ pontban foglalt döntésekre tekintettel felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját,
hogy
a) a Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Alapítvánnyal a bérleti szerződést,
b) a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.-vel az ingyenes hasznosításba adásról szóló
szerződést,
c) a ZeneTheatrum Kulturális Egyesülettel az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződést
készítse elő és kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója
6./ Felkéri a Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Alapítvány elnökét, a MODEM Modern
Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület elnökét,
hogy a jogviszony időtartama alatt minden év június 30. napjáig számoljon be a Közgyűlésnek az
ingatlan hasznosításáról, melyre vonatkozó kötelezettségét a bérleti szerződésben, illetve az
ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződésekben is rögzíteni kell.
Határidő: az első beszámolóra: 2016. június 30., majd évente a jogviszony fennállásáig
folyamatosan
Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Alapítvány elnöke; a
MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője; a ZeneTheatrum Kulturális
Egyesület elnöke
az előterjesztés elkészítéséért a Kulturális Osztály vezetője
7./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről
a) a Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Alapítvány elnökét,
b) a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
c) a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület elnökét,
d) a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2015. november 18.
Szentei Tamás
osztályvezető

