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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A Cívis Ház Zrt. vezérigazgatójának kezdeményezésére a Debrecen, Piac u. 19. II. emelet 7. szám
alatti üres lakás értékesítésre való kijelölésére teszek javaslatot.
Az értékbecslések elkészítésére a Cívis Ház Zrt. az Apszis Bt. és az Ingatlan-Pont Bt. szakértőit
kérte fel.
Az elkészült értékbecslések szerint a fenti ingatlan becsült nettó forgalmi értéke 2015. február 20-i
fordulónappal az alábbiak szerint alakul:
Apszis Bt.:
Ingatlan - Pont Bt.:

13.000.000,-Ft
13.800.000,-Ft

A forgalmi értékek átlaga:

13.400.000,-Ft

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II.1.) rendelet 2.
§-a alapján a lakásnak nem a bentlakó bérlő számára való elidegenítése során 40 millió Ft és ez
alatti forgalmi érték esetén a Tulajdonosi Bizottság jogosult dönteni. Fent hivatkozott rendelet 6.§
(1) bekezdésének a.) pontja szerint egyéni kérelemre 20 millió forint és ez alatti forgalmi értékű
üres lakás esetén a döntésre jogosult az árveréstől eltekinthet, ha az ajánlattevő ajánlatának
elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja, vagy az ajánlattevőt
a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem döntésre a Tisztelt Tulajdonosi
Bizottság elé.

Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság,
a Cívis Ház Zrt. vezetőjének kezdeményezésére,
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 3/2007. (II. 1.) rendelet 2. § (3) bekezdése, 4. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel DMJV
Önkormányzata és a Cívis Ház Zrt. közötti Vagyonkezelési szerződésben foglaltakra
1./ úgy dönt, hogy a Debrecen, Piac u. 19. II. emelet 7. szám alatti lakást értékesítésre kijelöli.
2./ Az értékesítés módjaként árverést határoz meg azzal, hogy vevőnek kijelöli az árverésen
legmagasabb vételárat megajánló árverési vevőt.
3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát 13.400.000,-Ft összegben határozza meg
azzal, hogy a vevő a vételárat az árverés napját követő 60 napon belül – az induló ár 1%-ának
megfelelő összegű árverési biztosíték beszámításával – egy összegben köteles megfizetni az
önkormányzat részére.
4./ Felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződés
előkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

az árverés lebonyolításáért, a szerződés előkészítéséért Cívis Ház Zrt.
vezérigazgatója
a szerződés aláírásáért Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2015. május 20.
Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

