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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi a debreceni 8526/A/2
hrsz-ú, 2146 m2 területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan, mely a valóságban a Debrecen,
Piac u. 11-15. ép. A. szám alatti Bartók termet jelenti.
Az ingatlant először a Főnix Rendezvényszervező Kft. majd a Kodály Filharmónia Debrecen hasznosította.
A Közgyűlés a 109/2015.(V.28.) határozatával úgy döntött, hogy 2015. június 1. napjával közös
megegyezéssel megszünteti az Önkormányzat és a Kodály Filharmónia Debrecen között létrejött ingyenes hasznosításba adási szerződést.
A Közgyűlés döntése értelmében a Bartók terem a Vagyonkezelési Osztály kezelésébe került.
A Vagyonkezelési Osztályhoz több kérelem is érkezett a Bartók terem bérlése vonatkozásában.
Az ingatlanforgalmi szakértők a Bartók terem bérleti díját 100.000,- Ft/12 óra + Áfa összegben határozták meg.
A bérleti díj megállapításakor a szakértők feltételezték, hogy a bérbeadó semmilyen további
szolgáltatást nem biztosít a bérlő felé és a bérleményben tervezett rendezvény megtartásához
szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb engedélyek, valamint szakhatósági állásfoglalások
beszerzése a bérlő feladata és kötelezettsége. A bérlő feladata és kötelezettsége továbbá a
rendezvény lebonyolításához szükséges személyzet biztosítása, valamint a rendezvény
megtartását követően a helyiségek kitakarítása saját költségén.
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (II. 8.) Korm.
rendelet kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: OTÉK) meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak.
Az OTÉK 1.sz. melléklet 131. pontja értelmében tömegtartózkodásra szolgáló építmény az, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több
személy tartózkodása várható. Az OTÉK 1.sz. melléklet 132. pontja értelmében tömegtartózkodásra
szolgáló helyiség az a helyiség, mely egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű.
A Bartók terem befogadóképessége 538 fő. Tehát zenés, táncos rendezvény megtartásához engedélyt kell kérni, kivételt képeznek a Rendelet 2. § -a értelmében a gyülekezeti jogról szóló törvény
hatálya alá tartozó, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó, a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire, a családi eseményekkel kapcsolatos és a közoktatási intézményekben az intézmények által szervezett rendezvényekre.
Az Önkormányzat a rendezvény idejére a műszaki felügyeletet biztosítja, de a bérleti díj nem tartalmazza a takarítás és a rendezvény lebonyolításához szükséges személyzet költségeit.

Javasoljuk, hogy a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául 50.000,-Ft-ot
fizessen meg az Önkormányzat részére. A biztosíték visszajár, amennyiben a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeit teljes-körűen teljesítette.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 11. § (10)
bekezdése előírja, hogy nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására
vonatkozó szerződés kizárólag természetes személlyel vagy átlátható szervezettel (3. § (1) bekezdés
1. pont) köthető. A Törvény 3. § (1) bekezdés 1. b.) és c.) pontja szerinti gazdálkodó, és civil
szervezetnek, vízitársulatnak cégszerűen aláírt okiratban nyilatkoznia kell a Törvény 3. § (2)
bekezdésben meghatározottak szerint arról, hogy átlátható szervezetnek minősül-e. A valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A Törvény 11. § (11) bekezdése alapján nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés
kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, aki az átengedett
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek,
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
A 11. § (12) bekezdése szerint a hasznosításra vonatkozó szerződést a hasznosításba adó
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a vagyon hasznosításában résztvevő
bármely - a hasznosítóval közvetlen, vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, mely felmondási jogot a hasznosításra
a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a hasznosításba adót, valamint a hasznosító
által megkötött szerződésben a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt
megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) bekezdés b.) pontja, a
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja és (2) bekezdése, a 11. § (10)-(12) bekezdése
alapján, figyelemmel a 23/2011. (II. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra
1./ bérbeadásra kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, debreceni 8526/A/2 hrsz-ú, 2146 m2 területű „egyéb helyiség” megnevezésű, a valóságban a
Debrecen, Piac u. 11-15. ép. A. szám alatti Bartók termet.
2./ Az 1./ pontban részletezett ingatlanrész bérleti díja 100.000,- Ft/12 óra + Áfa, mely összeget a
bérlőnek a bérleti szerződés megkötését követő 10 napon belül, de legkésőbb a bérlet tárgyát képező ingatlanrész birtokbavételéig kell megfizetnie az Önkormányzat részére.
3./ A bérleményben csak olyan rendezvény tartható, amelyen a rendezvényt biztosító személyzettel
együtt legfeljebb 300 fő vesz részt. A lezárt karzat semmilyen módon nem terhelhető, azon senki
sem tartózkodhat.

4./ A bérleményben tervezett rendezvény megtartásához szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb
engedélyek, valamint szakhatósági állásfoglalások beszerzése a bérlő feladata és kötelezettsége
saját költségén.
5./ A jogi személy ajánlattevőnek - nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. b.) és c.) pontja szerinti - szervezetnek cégszerűen aláírt okiratban nyilatkoznia kell a
törvény 3. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
6./ A szerződésben a bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérbe vett ingatlanrészt a szerződésben foglalt
feltételeknek megfelelően használja.
7./ Bérlő feladata és kötelezettsége a rendezvény lebonyolításához szükséges személyzet biztosítása,
valamint a rendezvény megtartását követően a helyiségek kitakarítása saját költségén.
8./ A bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául a bérleti szerződés megkötését követő 10 napon belül, de legkésőbb a bérlet tárgyát képező ingatlanrész birtokbavételéig
50.000,-Ft összeget köteles megfizetni az Önkormányzat részére. A biztosíték visszajár a bérlőnek,
amennyiben az a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeit teljes körűen teljesítette.
9./ A bérlemény használatát Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési
Osztálya jogosult a helyszínen ellenőrizni.
10./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a bérleti szerződés(ek) előkészítésére
és felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés(ek) aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a szerződés(ek) előkészítéséért:
a szerződés(ek) aláírásáért:

Vagyonkezelési Osztály vezetője
Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. július 20.
Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

