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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról szóló 7/2001. (III.6.) Kr. rendelet 13. §-a értelmében Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése meghatározza azon lakások számát, amelyet városi érdekből
bérlőkijelölésre, bérlőkijelölési jog biztosítására, valamint megállapodással történő bérlőkiválasztási
jog biztosítására akar elkülöníteni.
A 62/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozat 12. pontja a 2015. évben bérbe adható önkormányzati
tulajdonú lakásokból a városi érdekből bérlőkijelölésre felhasználható lakásszámot 25 darabban
határozza meg.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról 7/2001. (III.6.) Kr. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja értelmében városi érdekből
természetes személy részére bérlőkijelölési jog biztosítható. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése
szerint a Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően a Polgármester dönt a bérlő személyéről, a
bérlőkijelölési jog jogosultságáról, a bérleti jogviszony időtartamáról és a biztosítandó lakásról.
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. azzal kereste meg DMJV Önkormányzatát,
hogy a korábban Pocsai Balázs olimpiai kerettag triatlonosuk számára fenntartott bérlakást városi
érdekből Koroknai Máté és Koroknai Tibor élsportolóik részére, a tevékenységük befejezéséig, de
legfeljebb 5 év időtartamra biztosítsa.
Pocsai Balázs részére DMJV Önkormányzata a 2280/2009. (IX. 23.) PM határozat alapján városi
érdekből önkormányzati tulajdonú bérlakást biztosított. A lakás bérleti időszaka 2015. 03. 31-én
lejárt, melynek további 4 évvel történő meghosszabbítását kérvényezte a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft. DMJV Önkormányzata az 1724/2015. (VI. 29.) PM határozatával
ismételten kijelölte városi érdekből bérlőnek Pocsai Balázst és biztosította számára a Debrecen,
Károlyi Mihály u. 3. V/46. szám alatti 1+1 szobás, összkomfortos, 44 m2 alapterületű bérlakást, a
bérleti szerződés meghosszabbításával 2019. március 31-ig, 4 év időtartamra. A Sportcentrum
tájékoztatása alapján Pocsai Balázs már nem a Sportcentrum alkalmazottja, azonban a több
tehetséges sportolói közül a kimagasló Koroknai Máté és Koroknai Tibor részére megfelelő lenne a
Debrecen, Károlyi Mihály u. 3. V/46. szám alatti 1+1 szobás, összkomfortos, 44 m 2 alapterületű
bérlakás biztosítása.
Koroknai Tibor (született: Debrecen, 1990. 01. 24) a Nebraskai Egyetem Villamosmérnöki Karán
végzett, mint Teljesítmény-elektronikus és Biomérnök 2014-ben. Jelenleg Debrecenben él és
dolgozik és itt szeretne letelepedni. A magyar bajnokságok mellett több alkalommal részt vett EB,
VB és más nemzetközi versenyek felnőtt és korosztályos résztvevőjeként 400 méter gáton. Eddigi
legjobb helyezése: Utánpótlás EB 2011, 7. helyezett.
Koroknai Máté (született: Debrecen, 1993. 01. 13) a Nebraskai Egyetem utolsó éves hallgatója a
Villamosmérnöki Kar Szoftvermérnök szakán. Testvéréhez hasonlóan a magyar bajnokságok
mellett több alkalommal részt vett EB, VB és más nemzetközi versenyek felnőtt és korosztályos
résztvevőjeként 400 méter gáton. Eddigi legjobb helyezése: Utánpótlás EB 2015, 7. helyezett.
Mindketten 2002 óta sportolnak a DSC-SI színeiben. A felnőtt válogatott kerettel készülnek a 2016os riói olimpiára.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem döntésre a Tisztelt Tulajdonosi
Bizottság elé.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 62/2015. (IV. 30.)
Ö.h.-ban foglaltakra:
1. javasolja a Polgármesternek, hogy városi érdekből bérlőnek jelölje ki Koroknai Tibort és
Koroknai Mátét, mint bérlőtársakat és biztosítsa számukra a DMJV Önkormányzata tulajdonában
álló Debrecen, Károlyi Mihály u. 3. V/46. szám alatti 1+1 szobás, összkomfortos, 44 m2 alapterületű
bérlakást arra az időre, amíg a bérlőtársak a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft-vel
amatőr sportolói sportszerződéssel rendelkeznek, de legfeljebb 5 év időtartamra.
2. Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről a Polgármestert értesítse.
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