DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
2006. június 29-ei rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvi
kivonata
………../2006.

166/2006. (VI. 29.) Ö.h.
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1)
bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja, a 13. § (1)
bekezdése, 15 §-a, 18. § (2) bekezdése alapján, tekintettel az 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
(5) bekezdés b) pontjára, a 88. § (6) bekezdésére, a 102. § (3) és (9) bekezdésének a) pontjára,
a 121. § 15. pontjára és az 1993. évi LXXIII. törvény 19. §-ára
1./ 2006. július 16. napjával elvonja a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumtól a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 11113/1 hrsz-ú, Debrecen,
Budai Ézsaiás utca 8/A. szám alatti 2 Ha 1787 m2 területű ingatlanból 5588 m2 területi
ingatlanrészt, és egyidejűleg forgalomképes vagyonná nyilvánítja, mert a feladat ellátása
egyéb módon így biztosítható.
2./ Ingyenesen használatba adja 2006. július 16-tól 2026. július 15-ig terjedő határozott
időtartamra a Debrecen TISZK Kht. (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.) részére az
Önkormányzat tulajdonában lévő 11113/1 hrsz-ú, Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. szám
alatti 2 Ha 1787 m2 területű ingatlanból 5588 m2 területű ingatlanrészt a rajta lévő
tanműhellyel, a melléklet (106/2006. munkaszámú változási vázrajz) alapján azzal, hogy a
tartós használatba vételi szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a használatba
adó csereingatlant nem biztosít. Az ingatlan használatba vételének, a tanműhely
kialakításának és fenntartásának minden költsége a használatba vevőt terheli, mely
költségekkel kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmiféle követelést nem
támaszthat.

3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az ingatlanrész átadásához kapcsolódó
intézkedéseket tegye meg úgy, hogy az ott elhelyezkedő aszfaltozott sportpálya az eredeti
rendeltetésének megfelelően legyen továbbra is hasznosítható.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

4./ Javasolja a polgármesternek, valamint a Povolny Ferenc Szakképző Iskola igazgatójának,
hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel, határozatlan időre biztosítson térítésmentes
használati jogot a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium felnőttoktatási tagozata
részére a kezelésében lévő 5418 hrsz-ú, Debrecen, Kassai út 25. szám alatti ingatlan 481,9 m2
hasznos alapterületű ingatlanrészén, mely 7 db tantermet, 2 db csoporttermet és 1 db
nevelőtestületi helyiséget foglal magában.

5./ Felkéri a Povolny Ferenc Szakképző Iskola igazgatóját, hogy a 4./ pontban foglalt döntésre
vonatkozó javaslatát terjessze a polgármester elé.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Povolny Ferenc Szakképző Iskola igazgatója

6./ Javasolja a polgármesternek, valamint az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és
Szakiskola igazgatójának, hogy 2006. szeptember 1-jétől 2007. január 31-ig terjedő határozott
időtartamra biztosítson térítésmentes használati jogot a Baross Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium gyakorlati képzéséhez a kezelésében lévő Debrecen, Fokos utca 12. sz. alatti
tanműhelyében.
7./ Felkéri az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola igazgatóját, hogy
a 6./ pontban foglalt döntésre vonatkozó javaslatát terjessze a polgármester elé.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola igazgatója

8./ Módosítja az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Baross Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium 90/2004. (IV. 22.) Kh. határozatával B/75. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát
az alábbiak szerint:
az alapító okirat 10.1. pontja helyébe az alábbi lép:
„10.1. 11113/II. hrsz-ú Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. sz. alatti 1 Ha 6199 m2
területű ingatlan, kivéve a felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását
szolgáló 368,80 m2 ingatlanrésze”
9./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
alapító okirata módosításának előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő:
Felelős:

2006. július 16.
az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője,
az aláírásért a polgármester

10./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel
készítse elő Debrecen TISZK Kht. alapító okiratának módosítását, és terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő: 2006. augusztus 31.
Felelős: Humán Főosztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk.
jegyző

Kósa Lajos sk.
polgármester
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