JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 2020. szeptember
24-én a Polgármesteri Hivatal Régi Városháza (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Nagytanácstermében tartott rendes,
nyilvános üléséről.
Jelenlévő bizottsági tagok:
Papp Viktor elnök
Fodor Levente alelnök
Csaholczi Attila képviselő
Dr. Gondola Zsolt Zoárd képviselő
Korbeák György képviselő
Kovács István képviselő
Kőszeghy Csanád Ábel képviselő
Jelenlévő meghívottak:
Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Racsmány Gyula Vagyonkezelési Osztály vezetője
Péter-Gargya Anikó Polgármesteri Kabinetiroda
Gedeon Tamás Polgármesteri Kabinetiroda
Becsky András Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
Dr. Csanády Edit Gazdálkodási Főosztály
Dr. László Katalin Ágnes Vagyonkezelési Osztály
Kocsis-Marossy Virág Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Lőrincz Levente Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Fazekas-Tripsánszki Bernadett Vagyonkezelési Osztály
Vass Huszti Edit Vagyonkezelési Osztály
Ozsvárt Veronika Vagyonkezelési Osztály
Zám Andrea Vagyonkezelési Osztály
Cseke Anita Vagyonkezelési Osztály
Dr. Bartha-Tóth Martina alpolgármesteri referens
Dr. Radóczné dr. Fekete Anikó Vagyonkezelési Osztály jegyzőkönyv-vezetés céljából
Dr. Agócs-Kiss Edit Vagyonkezelési Osztály jegyzőkönyv-vezetés céljából
Papp Viktor: megállapítja, hogy az ülésen 7 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést 08:02
órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „A Nagyerdei Parkerdő területén a Békás-tó mellett
kialakított 18,95 m2 alapterületű büfé épület és 2 db 4 m2 alapterületű könnyűszerkezetes mobil pavilon
hasznosítása” tárgyú nyilvános pályázat értékelése” tárgyú bizottsági előterjesztést a beérkezett pályázatok
elbírálásával a büfé és a pavilonok hasznosításának mielőbbi megkezdése érdekében, és azt a kiküldött meghívó
szerinti 11. számú napirendi pontot követően, utolsó, 12. számú napirendi pontként tárgyalja meg.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja
javaslatát és felveszi napirendjére „A Nagyerdei Parkerdő területén a Békás-tó mellett kialakított 18,95 m2
alapterületű büfé épület és 2 db 4 m2 alapterületű könnyűszerkezetes mobil pavilon hasznosítása” tárgyú
nyilvános pályázat értékelése” tárgyú bizottsági előterjesztést, melyet 12. számú napirendi pontként tárgyal meg.
Szavazásra bocsátja az általa javasolt és elfogadott módosítással a napirendi pontokat, melyeket a bizottság 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbiak szerint tárgyal meg:
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-Közgyűlési előterjesztések:
1., „Egyes TOP felhívások keretében megvalósításra kerülő projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala”
tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László Polgármester
Ügyintéző:
Péter-Gargya Anikó,
Gedeon Tamás
2., „A Debrecen, Hatvani István utca 5. szám alatti ingatlan árverés útján történő értékesítése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László Polgármester
Ügyintéző:
Dr. László Katalin Ágnes
3., „Debrecen-Pallagon található ingatlan ingyenes hasznosításba adása a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft. részére” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László Polgármester
Ügyintéző:
Dr. Radóczné Dr. Fekete Anikó
4., „A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti éves és konszolidált beszámolója,
továbbá az Igazgatóság 2020. évi első féléves jelentése az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az
üzletpolitikáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Kovács Nóra
5., „A Debrecen, Monti Ezredes utca 3. szám alatti ingatlan 150 m2 területű pincehelyiségének ingyenes
hasznosításba adása a Fiatalok Szövetsége az Egészséges Jövőért Közhasznú Sportegyesület részére tárgyú
728/2020. (IV. 15.) PM határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Dr. László Katalin Ágnes
6., „Leselejtezett tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Vass-Huszti Edit
- Bizottsági előterjesztések:
7., „A Déli Gazdasági Övezet területén található 0505/45 hrsz-ú ingatlan értékesítése a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. részére” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Fazekas-Tripsánszki Bernadett
8., „Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található egyes ingatlanok és ingatlanrészek tulajdonjogának
csere útján történő megszerzése” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Fazekas-Tripsánszki Bernadett
9., „A Nagymacs, Kastélykert u. 42. szám alatt lévő kereskedelmi egységek bérbeadás útján történő
hasznosítása” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Ozsvárt Veronika
10., „A „Debreceni Művelődési Központ városi érdekből bérlővé történő kijelölése” tárgyú 34/2018. (III. 29.)
TB. határozat visszavonása, valamint városi érdekből ismételt bérlőkijelölési jog biztosítása a Debreceni
Művelődési Központ részére kulturális rezidensprogram céljára” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Zám Andrea
11., „A Debrecen, Hajdú utca térségében található 22061/5 hrsz.-ú ingatlan árverés útján történő
értékesítése” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Lipcsi Katalin
12., „A Nagyerdei Parkerdő területén a Békás-tó mellett kialakított 18,95 m2 alapterületű büfé épület és 2 db
4 m2 alapterületű könnyűszerkezetes mobil pavilon hasznosítása” tárgyú nyilvános pályázat értékelése”
tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Cseke Anita
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Papp Viktor: tárgyalás alá véteti az 1. számú „Egyes TOP felhívások keretében megvalósításra kerülő
projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi
pontot.
Péter-Gargya Anikó a Polgármesteri Kabinetiroda képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: javasolja, hogy az I.-II. határozati javaslatokban foglaltakat a bizottság egyben szavazza meg.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja az
I.-II. határozati javaslatokban foglaltak egyben történő megszavazására irányuló javaslatát.
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel az I.-II. határozati
javaslatokban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja az
I-II. határozati javaslatokban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
97/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Egyes TOP felhívások keretében megvalósításra kerülő projektekkel
kapcsolatos döntések meghozatala” közgyűlési előterjesztés I.-II. határozati javaslataiban foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 2. számú „A Debrecen, Hatvani István utca 5. szám alatti ingatlan árverés
útján történő értékesítése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.
Dr. László Katalin Ágnes a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
98/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet a 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján
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1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A Debrecen, Hatvani István utca 5. szám alatti ingatlan árverés
útján történő értékesítése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 3. számú „Debrecen-Pallagon található ingatlan ingyenes hasznosításba
adása a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. részére” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése napirendi pontot.
Dr. Radóczné Dr. Fekete Anikó a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Gondola Zsolt Zoárd: kérdezi, hogy a korábbi közgyűlésen szó volt arról, hogy a Kft. egy üzleti tervet készít
a teniszpálya hasznosítására, ezért érdeklődik, hogy ez elkészült-e?
Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: elmondja, hogy a Kft.
megvizsgálta a teniszpálya hasznosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Az erről szóló üzleti terv
megküldésre került a Vagyonkezelési Osztály részére. Az üzleti tervből látszik, hogy a teniszpálya bevételeiből
teljes egészében finanszírozhatók az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások. Az előzetes kalkuláció alapján
15.330.000,- Ft kiadással és 15.330.000,- Ft bevétellel számol a Kft., az üzemeltetéshez plusz önkormányzati
forrást nem kívánnak igénybe venni. Elmondja, hogy a teniszpályák mellett található egy elég rossz állapotban lévő
kiszolgáló épület, mellyel kapcsolatosan Polgármester Úrral egyeztetve egy fejlesztési tervet fog a Kft. kidolgozni,
ugyanis az épület felújítása már nem gazdaságos. Az ehhez szükséges forrást a Kft. most keresi.
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy az üzleti tervet a Vagyonkezelési Osztály
megkapta, mely az előterjesztés mellékleteként nem került csatolásra, ezért most papír alapon átadja a megküldött
üzleti tervet minden bizottsági tagnak áttanulmányozásra.
Dr. Gondola Zsolt Zoárd: kérdezi, hogy mennyi bérleti díjat fizetett az előző bérlő?
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy 110.000 Ft+ Áfa/hó bérleti díjat fizetett és
a bérleti díjon felül az ingatlan fenntartásával kapcsolatos minden költség a bérlőt terhelte.
Dr. Gondola Zsolt Zoárd: elmondja, hogy most a hitelfelvétel előtt fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az
önkormányzati cégek semmi olyanba ne kezdjenek bele, ami kockázatos lehet számukra a jövőre nézve.
Papp Viktor: megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatban
foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
99/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet a 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Debrecen-Pallagon található ingatlan ingyenes hasznosításba adása
a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. részére” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakat.

U:\toro.miklosne\2020\Jegyzőkönyvek\Jegyzőkönyv 09.24. rendes nyilvános.doc4

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 4. számú „A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény
szerinti éves és konszolidált beszámolója, továbbá az Igazgatóság 2020. évi első féléves jelentése az
ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése napirendi pontot.
Dr. Csanády Edit a Gazdálkodási Főosztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem
kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: elmondja, hogy gratulál a cég vezetésének a 2019. évben elért eredményéhez. Látszik, hogy a cég
felelős gazdálkodást folytat és évről évre jobb gazdasági mutatóval rendelkezik, ami biztos változik fog idén a
pandémiás helyzet miatt.
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban
foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
100/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 2. pontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti
éves és konszolidált beszámolója, továbbá az Igazgatóság 2020. évi első féléves jelentése az ügyvezetésről, a
vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti az 5. számú „A Debrecen, Monti Ezredes utca 3. szám alatti ingatlan 150 m2
területű pincehelyiségének ingyenes hasznosításba adása a Fiatalok Szövetsége az Egészséges Jövőért
Közhasznú Sportegyesület részére tárgyú 728/2020. (IV. 15.) PM határozat módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése napirendi pontot.
Dr. László Katalin Ágnes a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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101/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet a 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A Debrecen, Monti Ezredes utca 3. szám alatti ingatlan 150 m2
területű pincehelyiségének ingyenes hasznosításba adása a Fiatalok Szövetsége az Egészséges Jövőért
Közhasznú Sportegyesület részére tárgyú 728/2020. (IV. 15.) PM határozat módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 6. számú „Leselejtezett tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.
Vass-Huszti Edit a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem
kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
102/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály veztőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet a 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Leselejtezett tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 7. számú „A Déli Gazdasági Övezet területén található 0505/45 hrsz-ú
ingatlan értékesítése a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részére” tárgyú napirendi pontot.
Fazekas-Tripsánszki Bernadett a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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103/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja, a 22. § f) pontja, a 23. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ értékesítésre kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 0505/45 hrsz-ú
„beruházási célterület” megnevezésű, 1018 m2 területű, a valóságban a Déli Gazdasági Övezet területén található
ingatlant.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként vevőkijelölést határoz meg és
vevőnek kijelöli a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-t (4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5., képviseli: KocsikMarossy Virág vezérigazgató).
3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárát 3.155.800,- Ft + Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a 2./
pontban kijelölt vevő köteles az adásvételi szerződés elkészítésére, és annak Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályára véleményezésre történő megküldésére a döntésről szóló
értesítést követő 15 napon belül. A vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 30 napon
belül egyösszegben köteles megfizetni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a vevőt a Bizottság döntéséről értesítse, és az adásvételi
szerződést a véleményezését követően aláírásra készítse elő, valamint felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: az értesítésért:
a szerződés előkészítéséért és aláírásáért:
Felelős:
az értesítésért és az előkészítésért:
az aláírásért:

azonnal
a szerződés véleményezését követően azonnal
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a Polgármester

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 8. számú „Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található egyes
ingatlanok és ingatlanrészek tulajdonjogának csere útján történő megszerzése” tárgyú napirendi pontot.
Fazekas-Tripsánszki Bernadett a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza
104/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontja, a 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2)
bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja, a 23. § (1) bekezdés a) és (2)
bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az 58/2018. (II. 26.) Korm. rendeletben és az 1147/2018. (III. 26.) Korm.
határozatban foglaltakra
1./ az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakítása, vállalkozási környezet fejlesztése, munkahelyteremtés céljából
úgy dönt, hogy az 1. mellékletként csatolt változási vázrajzok szerinti telekalakítások ingatlan-nyilvántartási
átvezetését követően az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található egyes ingatlanok és ingatlanrészek
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tulajdonjogának csere útján történő megszerzése érdekében csereszerződéseket köt a 2. mellékletben foglaltak
szerint.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az ingatlanok tulajdonosait
értesítse, a csereszerződéseket készítse elő és felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésekért és a csereszerződések előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a csereszerződések aláírásáért:
a Polgármester

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 9. számú „A Nagymacs, Kastélykert u. 42. szám alatt lévő kereskedelmi
egységek bérbeadás útján történő hasznosítása” tárgyú napirendi pontot.
Ozsvárt Veronika a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem
kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza
105/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)–(11) és (16) bekezdései, a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése, a 22. § b) pontja, a 23. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint a 27. §-a alapján
1./ árverés útján történő bérbeadásra külön-külön kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező 67099 hrsz-ú, 3109 m2 területű, „áruház” megnevezésű, a valóságban Nagymacs, Kastélykert u.
42. szám alatt lévő kereskedelmi épület alábbi helyiségcsoportjait:
a) a földszinten egy 143 m2 alapterületű kereskedelmi egységet, valamint a
b) külön bejárattal rendelkező 81 m2 alapterületű üzlethelyiséget (földszinti 40,17 m2 és 40,98 m2
alapterületű emeleti rész)
2021. január 14. napjától kezdődően határozott 5 éves időtartamra, 60 napos felmondási idő kikötésével,
cserehelyiség biztosítása nélkül azzal, hogy bérlőknek kijelöli az árverésen a legmagasabb bérleti díjat megajánló
ajánlattevőket.
2./ Az 1./ a) pontban meghatározott ingatlan induló havi bérleti díját 58.843,-Ft+Áfa összegben, az 1./ b) pontban
meghatározott ingatlan induló havi bérleti díját 29.637,-Ft+Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a bérleti díj
minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző
évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.
A bérlők a bérleti díjat havonta előre, tárgyhó 15. napjáig, egyösszegben – az árverési kiírás szerinti bérleti díj
alapján számított 1 éves bruttó bérleti díj 10 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - kötelesek
megfizetni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
A bérleti díjon felül az üzlethelyiségek üzemeltetésével kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik.
A bérleti szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni.
3./ A bérlők – a bérleti szerződések biztosítására szolgáló – három havi bérleti díj összegének megfelelő összegű
óvadékot kötelesek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megfizetni a bérleti szerződések
megkötésének napjáig. A bérlők szerződésszerű teljesítése esetén az óvadékot a bérbeadó a bérlők részére a bérleti
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jogviszony megszűnését követő 30 napon belül visszafizeti. Az óvadék összege után a bérlők kamatra vagy egyéb
hozadékra nem jogosultak.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására, a bérleti szerződések előkészítésére, és
felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

az árverés lebonyolításáért:
azonnal
a szerződések előkészítéséért és aláírásáért:
az árverés lebonyolítását követően azonnal
az árverés lebonyolításáért és a bérleti szerződések előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a bérleti szerződések aláírásáért:
a Polgármester

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 10. számú „A „Debreceni Művelődési Központ városi érdekből bérlővé
történő kijelölése” tárgyú 34/2018. (III. 29.) TB. határozat visszavonása, valamint városi érdekből ismételt
bérlőkijelölési jog biztosítása a Debreceni Művelődési Központ részére kulturális rezidensprogram céljára”
tárgyú napirendi pontot.
Zám Andrea a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem
kívánja kiegészíteni.
Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza
106/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13. § (3)-(5) bekezdései alapján, figyelemmel a 10/2016. (I. 21.) közgyűlési
határozatban foglaltakra
1./ hatályon kívül helyezi a „Debreceni Művelődési Központ városi érdekből bérlővé történő kijelölése” tárgyú
34/2018. (III. 29.) TB. határozatot.
2./ Javasolja a Polgármesternek, hogy városi érdekből ismételten biztosítson bérlőkijelölési jogot a Debreceni
Művelődési Központ (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 22.) részére a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló Debrecen, Zöldfa u. 16. I. emelet 4. szám alatti 1+1 szobás, komfortos, 54 m2
alapterületű bérlakás vonatkozásában 2020. december 31. napjáig.
3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről a Polgármestert értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vagyonkezelési Osztály vezetője

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 11. számú „A Debrecen, Hajdú utca térségében található 22061/5 hrsz.-ú
ingatlan árverés útján történő értékesítése” tárgyú napirendi pontot.
Fazekas-Tripsánszki Bernadett a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
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Papp Viktor: megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a
határozati javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza
107/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja, a 22. § b) pontja, a 23. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 27.
§-a alapján
1./ értékesítésre kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 22061/5
hrsz-ú, 263 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban a Debrecen, Hajdú utca térségében
található ingatlant azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként árverést határoz meg azzal, hogy
vevőnek kijelöli az árverésen legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevőt.
3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát (kikiáltási ár) 7.600.000,-Ft (+ Áfa) összegben határozza meg
azzal, hogy az árverési vevő köteles az adásvételi szerződés elkészítésére, és annak Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályára (4024 Debrecen, Piac u. 20.) véleményezésre történő
megküldésére az árverés napját követő 15 napon belül, valamint a teljes vételárat az árverés napját követő 60 napon
belül egyösszegben – legkésőbb az árverés megkezdéséig befizetett, az induló ár 10%-ának megfelelő összegű
letéti díj beszámításával – köteles megfizetni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az árverést az 1./-3./ pontban foglaltaknak megfelelően
bonyolítsa le, gondoskodjon az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzéséről, valamint az adásvételi
szerződést a véleményezését követően aláírásra készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

az árverés lebonyolításáért és a nyilatkozat beszerzéséért: azonnal
a szerződés előkészítéséért és aláírásáért:
a szerződés véleményezését követően azonnal
az árverés lebonyolításáért, a nyilatkozat beszerzéséért és a szerződés előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért:
a polgármester

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 12. számú „A Nagyerdei Parkerdő területén a Békás-tó mellett kialakított
18,95 m2 alapterületű büfé épület és 2 db 4 m2 alapterületű könnyűszerkezetes mobil pavilon hasznosítása”
tárgyú nyilvános pályázat értékelése” tárgyú napirendi pontot.
Cseke Anita a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem
kívánja kiegészíteni.
Kőszeghy Csanád Ábel: kérdezi, hogy mennyi időre szól a bérleti szerződés?
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy három évre.
Kőszeghy Csanád Ábel: kérdezi, hogy mivel a büfé épület teraszát bővíteni szeretné a leendő bérlő, ennek a
területnek a bérleti díja, hogy fog alakulni?
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy a benyújtott pályázatban a leendő bérlő
leírta az üzleti elképzelése, hogy ebből mi fog megvalósulni az Polgármester Úr döntésén is múlik, ugyanis
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mindennemű fejlesztés előtt a bérlőnek tulajdonosi hozzájárulást kell kérni az Önkormányzattól. Ha a fejlesztés az
Önkormányzat érdekeivel ellentétes, akkor a tulajdonosi hozzájárulás nem kerül megadásra. Amennyiben egy
fejlesztés engedélyezésre kerül és az közterületet is érint, akkor a bérlőnek közterület használati díjat kell fizetnie.
Kőszeghy Csanád Ábel: elmondja, hogy reméli a szolgáltatás színvonala az új bérlő bevonásával jobb lesz a
jelenleginél. Érdeklődik, hogy ennek ellenőrzését ki fogja elvégezni?
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy amennyiben panasz érkezik az
Önkormányzathoz a szolgáltatást igénybe vevők részéről, abban az esetben kivizsgálásra kerül, hogy a bérlő a
szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti-e.
Papp Viktor: elmondja, hogy tapasztalatai alapján a büfé általában nyitva volt, ezzel szemben a két pavilon mindig
be volt zárva. Kérdezi, hogy a nyitvatartást hogyan fogják ellenőrizni?
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy az illetékes szerv kap a nyitvatartásról egy
tájékoztatást, aminek betartását időnként ellenőrizni fogja.
Kőszeghy Csanád Ábel: kérdezi, hogy a pályázó pályázatában a mosdó üzemeltetését is vállalta. Ezt hogyan
valósítja meg?
Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy a mosdó üzemeltetésére mással van
szerződése az Önkormányzatnak, melyet nem bízna az Önkormányzat a vállalkozóra, mivel ha a büfé bezárna,
akkor az illemhely is zárva tartana.
Papp Viktor: megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a határozati javaslatban
foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
108/2020. (IX. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) és (11) bekezdése, a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése, a 23. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 24-26. §-ai alapján,
figyelemmel a 94/2020. (VII. 27.) TB. határozatra
1./ „A Nagyerdei Parkerdő területén a Békás-tó mellett kialakított 18,95 m2 alapterületű büfé épület és 2 db 4 m2
alapterületű könnyűszerkezetes mobil pavilon hasznosítása” tárgyú nyilvános pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
2./ A pályázat nyertesének a Nagyerdő Projekt Kft-t (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 44. cégj.szám: 09-09030819, képviseli: Török Roland ügyvezető) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a benyújtott, mellékelten csatolt
pályázat és annak kiegészítése megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek, valamint a
pályázati célnak, továbbá a bérleti díj tekintetében a legmagasabb összegű ajánlatot tette.
3./ A pályázat tárgyát képező 18,95 m2 alapterületű büfé épület és 2 db 4 m2 alapterületű könnyűszerkezetes mobil
pavilon együttes bérleti díját – elfogadva a pályázó ajánlatát – 350.000,- Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyertesét a Tulajdonosi Bizottság döntéséről
értesítse, a bérleti szerződést készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért, a bérleti szerződés előkészítéséért:
a bérleti szerződés aláírásáért:
U:\toro.miklosne\2020\Jegyzőkönyvek\Jegyzőkönyv 09.24. rendes nyilvános.doc11

a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a polgármester

A Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 24. napi
üléséről készült jegyzőköny 1. melléklete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
Tulajdonosi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 2020.
szeptember 24. 08:00 órakor kezdődő, a DMJV Polgármesteri Hivatal Régi Városháza
Nagytanácsteremében (Debrecen, Piac utca 20.) tartandó rendes ülésére.
Napirendi pontok:
1

2

3

4

5

6

7

Egyes TOP felhívások keretében megvalósításra kerülő projektekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
A Debrecen, Hatvani István utca 5. szám alatti ingatlan árverés útján történő
értékesítése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. László Katalin Ágnes
Debrecen-Pallagon található ingatlan ingyenes hasznosításba adása a Debreceni
Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Radóczné Dr. Fekete Anikó
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti éves és konszolidált
beszámolója, továbbá az Igazgatóság 2020. évi első féléves jelentése az ügyvezetésről, a
vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Kovács Nóra
A Debrecen, Monti Ezredes utca 3. szám alatti ingatlan 150 m2 területű
pincehelyiségének ingyenes hasznosításba adása a Fiatalok Szövetsége az Egészséges
Jövőért Közhasznú Sportegyesület részére tárgyú 728/2020. (IV. 15.) PM határozat
módosítása
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Dr. László Katalin Ágnes
Leselejtezett tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Vass-Huszti Edit
A Déli Gazdasági Övezet területén található 0505/45 hrsz-ú ingatlan értékesítése a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részére

8

9

10

11

Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Tripsánszki Bernadett
Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található egyes ingatlanok és ingatlanrészek
tulajdonjogának csere útján történő megszerzése
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Tripsánszki Bernadett
A Nagymacs, Kastélykert u. 42. szám alatt lévő kereskedelmi egységek bérbeadás útján
történő hasznosítása
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Ozsvárt Veronika
A „Debreceni Művelődési Központ városi érdekből bérlővé történő kijelölése” tárgyú
34/2018. (III. 29.) TB. határozat visszavonása, valamint városi érdekből ismételt
bérlőkijelölési jog biztosítása a Debreceni Művelődési Központ részére kulturális
rezidensprogram céljára
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Zám Andrea
A Debrecen, Hajdú utca térségében található 22061/5 hrsz.-ú ingatlan árverés útján
történő értékesítése
Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Lipcsi Katalin
Összes előterjesztés letöltése

Debrecen, 2020. szeptember 18.

Papp Viktor
Elnök

A Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 24. napi
üléséről készült jegyzőköny 2. melléklete

Ide írhat szöveget

írhat szöveget
A Tulajdonosi
Bizottság 2020.Ide
szeptember
24. napi A Tulajdonosi Bizottság 104/2020. (IX. 24.) számú
Ide írhat szöveget
TB. határozatának 1. melléklete
üléséről készült jegyzőköny 4. melléklete

A Tulajdonosi Bizottság 104/2020. (IX. 24.) számú
TB. határozatának 2. melléklete

IA Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 24. napi
üléséről készült jegyzőköny 5. mellékletede írhat szöveget

A Tulajdonosi Bizottság 108/2020. (IX. 24.) számú
TB. határozatának melléklete

