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Tárgy: Sürgősségi indítvány az „Utasítás a
Debreceni
Vagyonkezelő
Zrt.
leányvállalatának tulajdonában lévő Debrecen,
István u. 27. szám és Debrecen, Derék u. 106.
szám alatti ingatlanok bérbeadására” tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola intézményvezetője kérelemmel
fordult DMJV Önkormányzatához, hogy a Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő Debrecen, Derék utca
106. szám alatti 204 m2 nagyságú és a Debrecen István u. 27. szám alatti 191 m2 nagyságú
használaton kívüli hőközpontokat megkaphassa az oktatási intézmény köznevelési feladatok
ellátása céljából. Az intézmény a következő tanévtől már használni szeretné az ingatlanokat.
Ezért szükséges az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
az „Utasítás a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. leányvállalatának tulajdonában lévő Debrecen, István
u. 27. szám és Debrecen, Derék u. 106. szám alatti ingatlanok bérbeadására” tárgyú előterjesztést
sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 21.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola intézményvezetője kérelemmel
fordult DMJV Önkormányzatához, hogy a 15855/11. hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Derék utca
106. szám alatti 204 m2 nagyságú kivett üzem művelési ágú ingatlanból a Cívis Ház Zrt. 188/204ed tulajdoni hányadát, és a 15855/105. hrsz.-ú, a valóságban Debrecen István u. 27. szám alatti 191
m2 nagyságú kivett ipartelep művelési ágú, Cívis Ház Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő
ténylegesen használaton kívüli hőközpontok ingyenes használati jogát megkaphassa az oktatási
intézmény.
Az intézménynek az érettségire épülő szakképzés, a párhuzamos szakközépiskola és a mindennapi
testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése, valamint az előirányzott fejlesztések
elmaradása miatt tornateremre, táncteremre, műhelyteremre, szakképzési tárgyraktárra, szakmai
raktárra lenne szüksége.
Az intézményvezető álláspontja szerint a fenti ingatlanok használata rövid és középtávon
megoldaná a problémát.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének igazgatója támogatja az
intézményvezető kérelmét, és vállalja, hogy kedvezményes bérleti díjat, az ingatlanok fenntartási
költségét, a használatból eredő üzemeltetési díjakat, a használatbavételhez szükséges felújítási, és
karbantartási költségeket megfizeti.
A Cívis Ház Zrt., mint tulajdonos létesítő okirata szerint a bérbeadásáról a Debreceni Vagyonkezelő
Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni. A kérelmet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága is
megtárgyalta, és kéri DMJV Önkormányzata Közgyűlésének a döntését az ingatlanok
bérbeadásának feltételeiről.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján az
egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a
vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. Ezen rendelkezés, illetve az Önkormányzat vagyonáról
szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közgyűlés jogosult állást
foglalni az ingatlanok hasznosításának kérdésében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 4. § 7. pontja, a
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a 3:112. § (3)
bekezdése, és a 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági Ügyrendjének C) 9. r) pontjában foglaltakra
1./ utasítja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy a 15855/11. hrsz.-ú, a valóságban
Debrecen, Derék utca 106. szám alatti 204 m2 nagyságú, kivett üzem művelési ágú ingatlanból a
Cívis Ház Zrt. 188/204-ed tulajdoni hányadát, és a 15855/105. hrsz.-ú, a valóságban Debrecen
István u. 27. szám alatti 191 m2 nagyságú kivett ipartelep művelési ágú, a Cívis Ház Zrt.
kizárólagos tulajdonában lévő ingatlant 2016. július 15. napjától határozatlan időtartamra összesen
50.000,-Ft + ÁFA/hó bérleti díj megfizetésével adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Debreceni Tankerületének bérbe a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

köznevelési törvény szerinti feladatellátási helyének biztosítása céljából a köznevelési feladat
ellátásának időtartamáig az alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan felújításával, fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatosan
felmerülő valamennyi fizetési kötelezettség a bérlőt terheli,
b) a felújítás költségét a bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt de legfeljebb 10 évig, a
bérleti díj összegének 100%-ig, maximum bruttó 5.200.000,-Ft-ig beszámíthatja azzal, hogy
felújítási költség beszámításának lejárta előtti bérleti jogviszony megszűnése esetén
megtérítésre a bérlő nem tarthat igényt,
c) felek a bérleti díj összegét évente vizsgálják felül.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Igazgatóságának elnökét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. június 21.

Szűcs László
főosztályvezető

