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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, Speedwolf Sportszervező
Nonprofit Kft. részére a 91/2019. (V. 30.) határozattal ingyenes hasznosításba adott 14436/6
hrsz. alatti, „sporttelep” megnevezésű salakmotorpálya tekintetében a társaság ügyvezetője,
Baráth Norbert kezdeményezte a létesítmény Perényi Pál Salakmotor Stadionként történő
elnevezését.
A 2008 augusztusában elhunyt Perényi Pál salakmotor-versenyző és edző a salakmotorsport
itthon és külföldön egyaránt megbecsült egyénisége volt. Pályafutása során megszámlálhatatlan
siker állt a neve mögött, bajnoki aranyat nyert, s szerepelt a válogatottban. Kitűnő klubtársa,
Radácsi Ferenc oldalán a páros a Svédországban megtartott salakmotoros világbajnokságon a
döntő mezőnyének résztvevője lehetett, s hosszú ideig kettejük nevéhez fűződött a legjobb
magyar világbajnoki eredmény. Versenyzői pályafutása lezárása után Perényi Pál edzőként adta
át a fiataloknak szakmai tudását, sportszeretetét. Ő egyengette többek között a debreceni aranygeneráció ifjú motorosainak pályáját, az ő irányítása mellett versenyzett egykoron például
Adorján Zoltán, Hajdú Zoltán, Bódi László és Tihanyi Sándor. Dolgozott szövetségi
kapitányként is, s a szakma csúcsának számító mesteredzői címmel ismerték el kivételes
tudását, nevelő munkáját. Élete a Gázvezeték utcai stadionhoz kötődött, a pálya
megtervezésében, létrehozásában is tevékeny, kiemelkedő részt vállalt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja értelmében a sporttal kapcsolatos ügyek a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
közé tartoznak. Az Mötv. 107. §-a szerint a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott
eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról jelen esetben a
Közgyűlés rendelkezik.
Perényi Pál családja, özvegye és négy lánya nagy megtiszteltetésnek venné, ha az idén immáron
50 éves salakmotorpálya névadója Perényi Pál lenne, így örömmel járultak hozzá a
névviseléshez.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja
és
107. §-a alapján
1./ elnevezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 14436/6 hrsz-ú,
a valóságban a Debrecen, Gázvezeték utca 35. szám alatti, „sporttelep” megnevezésű
ingatlanon található salakmotorpályát 2020. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint:

„Perényi Pál Salakmotor Stadion”.
2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a Speedwolf Sportszervező Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa, valamint felkérje az 1./ pontban foglalt
döntésből adódó intézkedések megtételére.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2020. augusztus 19.

Dr. Papp László
polgármester

