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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 251/2007. (XI.22.) Ö.h. – val
döntött a Debrecen – Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás)
megalakításáról és elfogadta a Társulás társulási megállapodását.
A Társulás legfőbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács) 2007.
december 19-én tartott alakuló ülésén kimondta megalakulását és kezdeményezte a Magyar
Államkincstárnál a nyilvántartásba vételt.
A Társulás nyilvántartásba vételével egyidejűleg megtörtént a Tanács elkülönült
munkaszervezeteként létrehozott Debrecen – Mikepércs Kistérségi Iroda (továbbiakban:
Iroda) törzskönyvi nyilvántartásba vétele is.
Az Iroda, mint önálló költségvetési szerv látja el a Tanács döntéseinek előkészítését és
feladatainak végrehajtását.
Az Iroda feladatai:
a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben előkészítő és javaslattevő teendők
ellátása,
b) szervezi, segíti a Társulási Tanács döntéseinek meghozatalát és végrehajtását,
c) ellátja a Társulási Tanács, a bizottságok, a Jegyzői Kollégium és a saját működésével
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
d) gondoskodik a Társulás és szervei működésének szabályozásáról, biztosítja a működés
szabályszerűségét,
e) szervezi a Társulási Tanács, a bizottságok üléseit,
f) kapcsolatot tart fenn a Társulás és a tagönkormányzatok között, a minisztériumokkal,
más hatóságokkal, más kistérségi társulásokkal,
g) a Társulási Tanács döntése alapján megfogalmazott a kistérséget érintő fejlesztési
programok megvalósítására javaslatokat dolgoz ki, illetve dolgoztat ki;
h) pályázat figyelő szolgálatot működtet,
i) közreműködik a kistérségi programokat szolgáló pályázati dokumentációk
elkészítésében és gondoskodik a nyertes pályázatok lebonyolításáról,
j) a társulás költségvetésének megfelelően gondoskodik a gazdálkodás előirányzatnak
megfelelő bonyolításáról, beszámol erről legalább félévente a Pénzügyi Bizottságnak,
jelzi a bizottság felé az esetleges eltérést;
k) ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács működésével kapcsolatos az 1996. évi XXI.
törvény 10/F §-ában meghatározott feladatokat, internetes portált működtet;
l) nyilvántartja a Társulási Tanács és a bizottságok határozatait, szervezi azok
végrehajtását, előkészíti a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámolót;
m) minden olyan feladat elvégzése, amire a Társulási Tanács, a Társulási Tanács tagja,
illetve a tag helyettesítésére képviselő-testületi határozattal kijelölt személy vagy a
Jegyzői Kollégium tagja, illetőleg a Társulás Pénzügyi Bizottsága utasítást ad.
Az Iroda közalkalmazottainak száma – az irodavezetővel együtt - maximum 10 fő.
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Tekintettel arra, hogy az Iroda a Társulás székhelyén, illetőleg a telephelyén működik, az
alkalmazottak közül 5 fő Mikepércsen, 5 fő pedig Debrecenben fogja végezni munkáját.
Az Iroda elhelyezése céljából több, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévő ingatlant is megvizsgáltunk.
(Varga u. 3.sz., Péterfia u. 31.sz., Piac u. 77.sz.)
Mivel a fenti ingatlanok közül – elrendezésük és állapotuk miatt - egyik sem felelt meg,
felmerült annak a lehetősége, hogy az Iroda kerüljön a Debrecen Piac u. 28. sz. alatti
helyiségcsoportban elhelyezésre. (1.sz.melléklet)
A Debrecen, Piac u. 28. sz. alatti, 9016 hrsz-ú, 1376 m2 nagyságú, „lakóház udvar gazdasági
épület” megnevezésű ingatlan társasház-tulajdon. A 9016/A/50 hrsz-ú albetét 629 m2
nagyságú „nem lakás céljára szolgáló helyiség”, mely a Cívis Ház Zrt. tulajdona.
(2.sz.melléklet)
A 629 m2 alapterületből 473 m2 ingatlanrészt a Magyar Rádió bérel, míg a fennmaradó 156
m2 területű helyiségcsoport le van zárva, az külön bejárattal közelíthető meg a Piac u. 28/B.
számú lépcsőházból. Ez utóbbit korábban a Magyar Rádió és a TISZK Kht. bérelte, de
jelenleg üresen áll.
A helyiségek műszaki állapota megfelelő. A folyosón végig és a szobákban is iratok
tárolására alkalmas beépített szekrények találhatóak, a szobákban padlószőnyeg, illetve
laminált parketta van. Az ablakokon redőny, illetve függöny, a konyhában villanytűzhely van
felszerelve. A telefon és internet szolgáltatás is be van kötve. Külön hideg-meleg vízóra van
felszerelve, távfűtéses, a villanyóra pedig közös a szomszédos helyiségcsoporttal.
(3.sz.melléklet)
Az Irodavezető álláspontja szerint a Piac u. 28. sz. alatti 156 m2 nagyságú helyiségcsoport
megfelel az Iroda működtetéséhez.
Tekintettel a leírtakra, javasoljuk, hogy a Cívis Ház Zrt. a tulajdonában lévő fenti helyiséget
adja bérbe a Debrecen – Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás részére árverés nélkül,
térítésmentesen, határozatlan időre, azzal, hogy a piaci bérleti díj után felszámítandó áfa
fizetési kötelezettsége és az Iroda fenntartásának rezsi költsége a bérlőt terheli.
Amennyiben a Társulás állami finanszírozása olyan mértékű lesz, hogy a piaci bérleti díj
összegét ki tudja gazdálkodni, a bérbeadó dönthet a piaci bérleti díj meghatározásáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
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az 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdése c) pontja és a 41. §. (1) bekezdése, valamint a
13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján
1./ javasolja a Cívis Ház Zrt-nek, hogy a tulajdonában lévő Debrecen, Piac u. 28/C. szám
alatti 9016/A/50 hrsz-on nyilvántartott, 629 m2 nagyságú, „nem lakás céljára szolgáló
helyiség” megnevezésű társasházi albetétből az üresen álló, összesen 156 m2 alapterületű
helyiségcsoportot adja bérbe árverés nélkül, határozatlan időre, térítésmentesen a Debrecen
– Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás részére munkaszervezeti feladatai ellátása
céljából. A piaci bérleti díj után felszámítandó áfa fizetési kötelezettsége, valamint az Iroda
fenntartásának költsége a bérlőt terhelik.
2./ Felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Debrecen – Mikepércs Többcélú
Kistérségi Társulással a bérleti szerződést kösse meg az 1./ pontban foglalt feltételek mellett.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2008. április 10.

/:Racsmány Gyula:/
a Vagyonkezelési Osztály
vezetője
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