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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Közgyűlése a 289/2017. (XI. 23.) határozatával módosított 133/2017. (VI. 22.) határozatával
döntött arról, hogy részt kíván venni a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ)
programjában 170 millió Ft összegű támogatás igénybevételével, az Önkormányzat
tulajdonában és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ingyenes használatában
lévő Gyulai István Atlétikai Stadion részét képező 400 m-es atlétikai pálya és futófolyosó
felújításának megvalósítása érdekében. A Közgyűlés döntött arról is, hogy a támogatáson felül
az Önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz szükséges 27 %-os áfa tartalom forrását,
45.900.000,-Ft-ot, így a beruházás teljes összege 215.900.000,-Ft-ban került meghatározásra.
A 2017. december 18-án megkötött támogatási szerződés alapján a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával és a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.), mint lebonyolító szervezet
közreműködésével „A debreceni Gyulai István Atlétikai Stadion teljes burkolatcseréje, illetve
a Debreceni Sportcentrum futófolyosójának felújítása (Hrsz.: 22354/5)” elnevezésű projekt
keretében 2018. évben csak a Gyulai István Atlétikai Stadion teljes burkolatcseréje valósult
meg. A közbeszerzési eljárás keretében kiírt kivitelezésre vonatkozó műszaki tartalom a teljes
burkolatcserét és opcionálisan a pályavilágítás korszerűsítését tartalmazta.
A Gyulai István Atlétikai Stadion atlétikai pálya felújítására vonatkozó kivitelezési munkálatok
az alábbi műszaki tartalommal valósultak meg:
•
a meglévő öntött gumiburkolat elbontása,
•
alépítmény és vízelvezetéssel kapcsolatos munkák,
•
burkolatépítés vonalazással,
•
beépítendő sporteszközök és egyéb versenyhelyszínek szükségszerű
felújítása.
A támogatás elszámolása során nettó 5.887.906,-Ft összegű megtakarítás keletkezett, mely
összeget az Önkormányzat a Gyulai István Atlétikai Stadion atlétikai pálya
világítórendszereinek felújítására kíván felhasználni. Ezáltal a támogatási szerződés
határidejének meghosszabbításával, a közbeszerzési eljárás keretében – az atlétikai pálya
világítórendszereinek felújítása tárgyában – megkötött vállalkozási szerződés
költségvetése fedezetének egy része biztosított.
A vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díj összege nettó 27.844.444,-Ft + áfa (7.518.000,-Ft),
összesen bruttó 35.362.444,-Ft. A szerződés a teljes pénzügyi fedezet biztosításával lép hatályba.

Az atlétikai pálya világítórendszereinek felújítására vonatkozó kivitelezési munkálatok az
alábbi műszaki tartalommal valósulhatnak meg:
•
•
•
•

a meglévő tartószerkezetek átalakítása, felújítása,
a meglévő világítási hálózat felülvizsgálata, felújítása, 14 db fényvető
cseréje,
a lelátóra szerelt 22 db lámpatest felülvizsgálata, tisztítása,
a „kocogó világítás” – 6 db LED lámpatest – kiépítse.

A MASZ a Gyulai István Atlétikai Stadion felújításának II. ütemében a világítás
korszerűsítésével közvetlenül összefüggő költségek hiányzó fedezetét – azaz nettó
21.956.538,-Ft összeget - a „20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének
támogatása” előirányzat terhére, a MASZ 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései
keretében újabb támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat részére.
A kiegészítő, nettó 21.956.538,-Ft összegű támogatás vissza nem térítendő támogatás, intenzitása 100%
mértékű. A műszaki ellenőrzést a BMSK Zrt. végzi díjmentesen. A támogatási összeg 100%-a a
támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül rendelkezésre áll, azaz a projekt nem
utófinanszírozott.

Az áfa mértéke a teljes világítási rendszer felújítására vonatkozóan 7.518.000,-Ft, azonban
az Önkormányzat a fentiekben már ismertetett közgyűlési határozataival döntött arról, hogy a
korábbi 170.000.000,-Ft összegű támogatáshoz az áfa összegét biztosítja, így 1.589.735,-Ft áfa
megtakarítás (is) keletkezett a pályafelújítás során.
A fentiek alapján az Önkormányzatnak a bruttó 35.362.444,-Ft összegű beruházás
fedezetéhez a korábbi nettó 5.887.906,-Ft támogatás- és 1.589.735,-Ft áfa-megtakarítás,
valamint a MASZ által nyújtandó nettó 21.956.538,-Ft új támogatáson felül ezen újabb
támogatás 27 %-os áfájának fedezetét, 5.928.265,-Ft összeget kell biztosítania, mely az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet
„Beruházási kiadások” címet viselő 5. melléklet 5. címen 5.2.93. alcímen elkülönített „Gyulai
István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása” során rendelkezésre áll.
A MASZ által nyújtandó támogatás nettó összegű, így abban az esetben, ha a felújított
létesítményt az Önkormányzat bérbe adja az üzemeltető Debreceni Sportcentrum Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek díj ellenében, és ezáltal az Önkormányzatnak bevétele keletkezik, az áfa
visszaigényelhető lesz.
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, figyelemmel a 133/2017. (VI. 22.) határozatban és az azt
módosító 289/2017. (XI. 23.) határozatban foglaltakra
1./ úgy dönt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési
programja keretében nettó 21.956.538,-Ft összegű támogatást kíván igénybe venni 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 világítási rendszere felújításának megvalósítása érdekében.
2./ Biztosítja a felújítás megvalósításához az 1./ pontban meghatározott támogatás 27 %-os áfa
tartalmának fedezetét, 5.928.265,-Ft-ot a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet „Beruházási kiadások”
címet viselő 5. melléklet 5. címen 5.2.93. alcímen elkülönített „Gyulai István Atlétikai Stadion
és futófolyosó felújítása” sora terhére.
3./ A felújítás megvalósulását követően az Önkormányzat a Gyulai István Atlétikai Stadion
felújítással érintett része vonatkozásában bérleti szerződést köt a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a 3./ pontban foglaltak alapján a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: a beruházás aktiválása után azonnal
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, 2019. március 21.

Dr. Papp László
polgármester

