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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2017. (I. 26.) határozatával döntött
arról, hogy az Önkormányzat részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban (a továbbiakban: Program), melynek keretében – a
Nemzeti Sportközpontok, mint építtető által – 2 db, egyenként 150 m2 alapterületű, „D” típusú kültéri
sportpark (a továbbiakban: sportpark) kialakítása valósul meg a debreceni Nagyerdei Stadionkert,
valamint a Vak Bottyán u. - Vay Ádám u. sarkán lévő (Veres Péter utcai lakótelep) ingatlanokon.
A sportpark beruházás előkészítése és végrehajtása érdekében az Önkormányzat és a Nemzeti
Sportközpontok együttműködési megállapodást kötöttek. A munkaterület átadásakor azonban a
kivitelező jelezte az Önkormányzat felé, hogy a sportparkok mérete biztonságtechnikai okokból
(esésterek, hatósági ellenőrzés miatt) 11 x 16 méteresre változott, melyhez még biztosítani szükséges 11 méter biztonsági sávot is, ezáltal 13 x 18= 234 m2 felület szükséges az elhelyezéshez. (Eredetileg 10
x 15=150 m2 felületű pályaméret volt meghatározva.)
Tekintettel a pálya méreteinek megváltozására, a fenti határozatban meghatározott egyik, a
Stadionkertben lévő helyszín már nem felel meg az előírásoknak, ezért helyette új ingatlan kijelölése
szükséges.
A sportparkok telepítésének szigorú előírásait és feltételeit figyelembe véve, az Önkormányzat 1/1
arányú tulajdonát képező, 7689/27 helyrajzi számú, „kivett közpark” megnevezésű, 8255 m2 területű
ingatlan – a valóságban az Arany János tér – került kiválasztásra, melyen a sportpark a Hajó utca 1012. sz. alatti társasház mögött, egy már meglévő aszfalt burkolatú, leromlott állapotú sportpálya helyén
kerülne kialakításra.
A – Program során megvalósuló beruházásokat lebonyolító – BMSK Zrt. előzetesen megvizsgálta a
javasolt fenti helyszínt, melyet a felmérés eredményéről 2018. január 10-én megküldött felmérési és
értékelési adatlap alapján a megvalósításra műszakilag megfelelőnek tart. A Program pályázati
tájékoztatójának megfelelően, az Önkormányzat feladata, hogy a kivitelezés megkezdéséig elbonttassa
az érintett ingatlanrészen meglévő aszfaltburkolatot, majd a kivitelezés után a sportpark környezetét
rendezze. A meglévő sportpályát körülvevő kerítés a kivitelezés ideje alatt közlekedésbiztonsági
szempontból védheti a munkaterületet, de később ennek elbontása is az Önkormányzat feladata.
A fentiek alapján szükséges a 2/2017. (I. 26.) határozat módosítása. A javasolt helyszín térképmásolatát
az előterjesztéshez csatoltuk.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, 4. pontja,
15. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 167/2016. (VI. 30.) Korm. rendeletben, az
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban és az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltakra
1./ módosítja „A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban történő részvételről” tárgyú
2/2017. (I. 26.) határozat 2./ pontját az alábbiak szerint:
„2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel elfogadja és támogatja – az alábbi két ingatlan tekintetében –
egyenként bruttó 234 m2 alapterületű, „D” típusú, 15 db sporteszközzel rendelkező sportpark beruházás
– a Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina u. 49.), mint építtető és a beruházásokkal
kapcsolatos feladatok ellátására, lebonyolítására, továbbá a Programmal kapcsolatos szakértői
feladatok ellátására kijelölt BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) általi – megvalósítását:

a) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, debreceni 7689/27
hrsz.-ú, „kivett közpark” megnevezésű, 8255 m2 területű ingatlan, a valóságban az Arany János tér;
b) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, debreceni 25232/6
hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 4075 m2 területű ingatlan, mely a valóságban a
Debrecen, Vak Bottyán u. – Vay Ádám u. sarkán, a Veres Péter utcai lakótelepen található.”
2./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a Nemzeti
Sportközpontok és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött együttműködési
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2018. január 17.

Dr. Papp László
polgármester

