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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. kérelemmel fordult a Magyar Atlétikai Szövetséghez
(a továbbiakban: MASZ) a debreceni Gyulai István Atlétikai Stadion pályájának és
futófolyosójának felújítása ügyében. A MASZ támogatta ezt a kérelmet és a MOB 16 kiemelt
sportág sportágfejlesztési koncepciója által biztosított forrásokra tekintettel betervezte a 2017.
évben rendelkezésre bocsátott költségkerete - a létesítményfejlesztési költségkeret – körében a
támogatásra javasolt sportpályák közé.
A MASZ a tervezett felújítási programról szóló döntését továbbította az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyetértését követően a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium is támogatta a felújítást. A minisztériumok a BMSK Zrt.-t bízták meg
a támogatási szerződés előkészítésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) részére történő megküldése feladatával.
A költségek megalapozottságának alátámasztása céljából a MASZ költségbecslést készített,
melynek műszaki tartalma:







a meglévő öntött gumiburkolat elbontása,
alépítmény és vízelvezetéssel kapcsolatos munkák,
burkolatépítés vonalazással,
beépítendő sporteszközök és egyéb versenyhelyszínek szükségszerű felújítása,
világítás korszerűsítése (opcionálisan),
futófolyosó felújítása (opcionálisan).

Az Atlétikai Stadion pályáját és futófolyosóját tartalmazó felülépítmény az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában van.
A támogatási összeg nettó 150.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, intenzitása 100%
mértékű. Az összeg magában foglalja többek között a MASZ által ellátott mérnöki felügyeletet
és a kivitelezést is. A műszaki ellenőrzést a BMSK Zrt. végzi díjmentesen. A támogatási összeg
100%-a a támogatási szerződés aláírása után 15 nap elteltével rendelkezésre áll, azaz a projekt
nem utófinanszírozott.
Abban az esetben, ha a felújított létesítményeket az Önkormányzat bérbe adja a Debreceni
Sportcentrum Nonprofit Kft-nek díj ellenében és ezáltal az Önkormányzatnak bevétele
származik belőle, a támogatás nettó összegű és az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA)
visszaigényelhető lesz. Az ÁFA mértéke 40.500.000,- Ft, a bruttó érték tehát 190.500.000,- Ft.
Amennyiben nettó 150.000.000,- Ft támogatást vesz igénybe az Önkormányzat, akkor a teljes
műszaki tartalom megvalósítható a MASZ költségbecslése alapján.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 15. pontja, valamint 107. §-a alapján
1./ részt kíván venni a Magyar Atlétikai Szövetség programjában 150 millió Ft összegű
támogatás igénybevételével, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a
Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. ingyenes használatában lévő Gyulai István Atlétikai
Stadion részét képező 400 m-es szabvány atlétikai pálya és futófolyosó felújításának
megvalósítása érdekében.
2./ Az Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott összegű támogatáson felül biztosítja a
felújítás megvalósításához szükséges 27 %-os ÁFA tartalom forrását, 40.500.000 Ft-ot, azaz
negyvenmillió-ötszázezer forintot, így a beruházás teljes összege bruttó 190.500.000,- Ft, azaz
százkilencvenmillió-ötszázezer forintban kerül meghatározásra.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban meghatározott forrást, azaz
a beruházás összegének 27 %-os ÁFA tartalmát, a DMJV Önkormányzata 2017. évi
költségvetése terhére biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ A felújítás megvalósulását követően az Önkormányzat a Gyulai István Atlétikai Stadion
felújítással érintett része vonatkozásában bérleti szerződést köt a Debreceni Sportcentrum
Nonprofit Kft-vel.
Határidő: a beruházás aktiválása
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
5./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a támogatási szerződés előkészítésére és
benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a támogatási szerződés előkészítésért és benyújtásáért: a Városfejlesztési Főosztály
vezetője
a támogatási szerződés aláírásáért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2017. június 13.

Dr. Papp László
polgármester

