SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tárgy: Sürgősségi indítvány „A Debrecen, Sumen u. 3.
szám alatti ingatlanon lévő sportpálya ingyenes
hasznosításba adása a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
részére” tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a debreceni 9756/2 hrsz-ú, 6030 m2 nagyságú
„kollégium” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Sumen u. 3. szám alatti ingatlan, amely a Gulyás Pál Kollégium
köznevelési feladatellátását szolgálja, ezért a Debreceni Tankerületi Központ vagyonkezelésében van.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, Palánki Ferenc, azzal a kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy az ingatlanon lévő - részben az Egyházmegye tulajdonában álló - sportpálya
önkormányzati tulajdonban lévő részét ingyenes hasznosításba megkapja és az 9756/2 hrsz-ú ingatlanból a
sportpálya kerüljön leválasztásra. A sportpályát pályázati forrásból az Egyházmegye fel kívánja újítani.

Tekintettel a pályázati lehetőségre és az érintett felek egybehangzó nyilatkozatára, kérem a Tisztelt Közgyűlést,
hogy „A Debrecen, Sumen u. 3. szám alatti ingatlanon lévő sportpálya ingyenes hasznosításba adása a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye részére” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
„A Debrecen, Sumen u. 3. szám alatti ingatlanon lévő sportpálya ingyenes hasznosításba adása a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye részére” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2017. július 14.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát
képezi a debreceni 9756/2 hrsz-ú, 6030 m2 nagyságú „kollégium” megnevezésű, a valóságban
Debrecen, Sumen u. 3. szám alatti ingatlan, amely a Gulyás Pál Kollégium (a továbbiakban:
Kollégium) feladatellátását szolgálja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. §-a rendelkezéseinek eleget téve
a Közgyűlés a 298/2016. (XI. 24.) határozatával akként döntött, hogy 2017. január 1. napjával
ingyenes vagyonkezelésbe adja a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület)
részére az Önkormányzat által 2016. december 31-ig működtetett köznevelési intézmények
ingatlan és ingó vagyonelemeit a köznevelési közfeladat ellátása és az ehhez szükséges
infrastruktúra biztosítása céljából, amíg a köznevelési közfeladat a Tankerület részéről történő
ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A határozatban foglaltak szerint a felek a megállapodást és a valamennyi köznevelési
intézményre kiterjedő, a vagyonkezelés általános szabályait tartalmazó vagyonkezelési
szerződést 2016. december 14. napján aláírták. A 2016. december 31-ei leltárnak megfelelően
a köznevelési intézményenkénti vagyonkezelési szerződések pedig 2017. február 28. napján
kerültek aláírásra.
A fentiek alapján a Sumen u. 3. szám alatt működő Kollégium köznevelési feladatellátását
szolgáló ingatlan is a Tankerület ingyenes vagyonkezelésében áll.
Az ingatlanon lévő sportpálya mintegy 20%-a átnyúlik a szomszédos, a Szent Anna Római
Katolikus Plébánia tulajdonát - 2006 óta - képező 9755 hrsz-ú ingatlanra. Korábban mindkét
ingatlan az Önkormányzat tulajdonában volt, ezért nem okozott problémát az, hogy a sportpálya
nem egy, hanem két külön helyrajzi számú ingatlanon található.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye) megyéspüspöke,
Palánki Ferenc, kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy az
Egyházmegye tervei között szerepel egy egységes oktató, nevelő központ létrehozása, melyet
a Debrecen, Varga u. 4., Szent Anna u. 17., 19. és 21. szám alatti ingatlanokon kíván
megvalósítani. Továbbá az Egyházmegye szeretné a későbbiekben – a jelenleg részben a
tulajdonukban álló – sportpályát teljes egészében leválasztani a 9756/2 hrsz-ú ingatlanból és a
többi ingatlannal egyesíteni. Az Egyházmegye a sportpályát pályázati forrásból fel kívánja
újítani.
Az Önkormányzat tájékoztatta a Tankerületet az Egyházmegye elképzeléseiről.
A Tankerület 2017. július 13-án kelt nyilatkozata alapján támogatja az Egyházmegye szándékát
és lemond a sportpálya vagyonkezelői jogáról azzal a feltétellel, hogy minden tanítási év első
napjától a tanítási év utolsó napjáig naponta 14.00 óra és 21.00 óra közötti időtartamban igényt
tart a sportpálya térítésmentes használatára a Kollégium diákjai számára, amíg a Kollégium
területén kialakításra nem kerül egy saját sportpálya.
Az Egyházmegye, mint a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium fenntartója nyilatkozott, hogy amennyiben ingyenes használatába kerül a sportpálya,
úgy biztosítja a Kollégium diákjai számára a sportpálya ingyenes használatát a fenti időszakban,

amíg kialakításra nem kerül a saját sportpályájuk. A sportpálya közös használatának rendjéről
a felek minden részletre kiterjedő megállapodást kötnek.
Az Egyházmegye kérésének megfelelően a határozati javaslathoz mellékelt 986/2017
munkaszámon elkészült változási vázrajz (a továbbiakban: változási vázrajz) alapján a 9756/2
hrsz-ú ingatlan megosztásra kerülne. A telekalakítást követően kialakulna a 9756/3 hrsz
alatt jelölt 1181 m2 nagyságú sportpálya (a továbbiakban: sportpálya) és a 9756/4 hrsz-ú
4849 m2 nagyságú ingatlan, amely továbbra is a Kollégium köznevelési feladatellátását
biztosítaná.
Az Egyházmegye kérésének teljesítése esetén a sportpályán a Tankerület ingyenes
vagyonkezelési joga megszűnne és a sportpálya az Egyházmegye ingyenes hasznosításába
kerülne azzal a feltétellel, hogy az Egyházmegye - az előterjesztés 3. melléklete szerinti
nyilatkozat alapján - köteles azon ingyenes használatot biztosítani a Tankerület részére.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 11. § (10)
bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. 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.
A Törvény 3. § 1. pont a) alpontja alapján az Egyházmegye, mint egyházi jogi személy átlátható
szervezet.
A Törvény 11. § (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása céljából, közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (3)
bekezdése alapján az Önkormányzat vagyonának hasznosítása a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik. Az önkormányzati vagyon hasznosításának elsődlegesen a közfeladat ellátásának és
a vagyontárgy rendeltetésének megfelelő célt kell szolgálnia.
Az Egyházmegye által a sportpályán ellátandó közfeladat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti
sport, ifjúsági ügyek feladata.
Javaslom, hogy a Közgyűlés a közfeladat ellátására határozatlan időre biztosítsa a sportpálya
ingyenes hasznosítását az Egyházmegye részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja
és a 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(13) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 298/2016. (XI.
24.) határozatra
1./ közös megegyezéssel módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Debreceni Tankerületi Központ (székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11., képviseli: Pappné
Gyulai Katalin tankerületi igazgató) között 2017. február 28. napjától kezdődően határozatlan
időtartamra létrejött, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonát képező 9756/2 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Sumen u. 3. szám
alatti ingatlanra vonatkozó ingyenes vagyonkezelésbe adásról szóló szerződést, tekintettel a 2./
pontban foglaltakra.
2./ Ingyenesen hasznosításba adja – az 1./ pont szerinti vagyonkezelési szerződés módosítását
követően – a mellékelt 986/2017 munkaszámú változási vázrajz szerinti, az Önkormányzat
tulajdonát képező, a telekalakítást követően kialakuló 9756/3 hrsz-ú, „beépítetlen terület”
megnevezésű, 1181 m2 nagyságú sportpályát a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
(székhely: 4024 Debrecen, Varga u. 4.; képviseli: Palánki Ferenc megyéspüspök) részére
közfeladat - sport, ifjúsági ügyek - ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása
céljából határozatlan időre azzal a feltétellel, hogy az Egyházmegye köteles ingyenesen
biztosítani a Debreceni Tankerületi Központ részére a sportpálya használatát minden tanítási
év első napjától a tanítási év utolsó napjáig naponta 14.00 óra és 21.00 óra közötti időtartamban,
amíg a Gulyás Pál Kollégium (4024 Debrecen, Sumen u. 3.) területén sportpálya nem kerül
kialakításra, továbbá az ingatlan fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos valamennyi
fizetési kötelezettség az Egyházmegyét terheli a hasznosítás ideje alatt. A sportpálya közös
használatának rendjéről a felek minden részletre kiterjedő megállapodást kötnek egymással.
3./ Az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a
hasznosításba vevő a 2./ pontban meghatározott ingatlant nem közfeladat ellátása céljára
hasznosítja, továbbá a Debreceni Tankerületi Központ részére a felek külön megállapodása
szerint a sportpálya ingyenes használatát nem biztosítja, úgy az Önkormányzat a szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját és a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökét értesítse,
b) az 1./ pont szerinti vagyonkezelési szerződés módosítását készítse elő,
c) a 2./ pont szerinti ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződést készítse elő,
d) az ingatlan birtokba vételével és adásával kapcsolatos feladatokat végezze el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vagyonkezelési Osztály vezetője

5./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerinti vagyonkezelési szerződés módosítása és
a 2./ pont szerinti ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

6./ Felkéri a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökét, hogy a jogviszony
időtartama alatt minden év június 30. napjáig számoljon be a Közgyűlésnek az ingatlan
hasznosításáról és a közfeladat ellátásáról, melyre vonatkozó kötelezettségét az ingyenes
hasznosításba adásról szóló szerződésben is rögzíteni kell.
Határidő: az első beszámoló benyújtására: 2018. június 30.
Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke
az előterjesztés elkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2017. július 14.
Dr. Papp László
polgármester

