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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a 13422 hrsz-ú, 1001 m 2 területű
„beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Hungária u. 5. szám alatt található
ingatlan.
Az ingatlan a Homokkert városrészben található, ahol zömében földszintes családi házak mellett
folyamatosan bővülő kereskedelmi létesítmények, telephelyek is fellelhetők.
A hatályos Szabályozási Terv szerint az ingatlan – L(ke)-500042 – kertvárosias, külső kertségi kialakult
építési zónába esik. A beépítési módot, a megengedett legkisebb építési telek nagyságát adottságoktól
függően az építési hatóság határozza meg. Az ingatlan 30%-os legnagyobb beépíthetőséggel, 6,00 m
építménymagasság mellett építhető be.
Az ingatlan egy része a vasúti védőtávolság területébe esik, ezáltal a Magyar Államvasutak Zrt.
hozzájárulása szükséges az ingatlanon történő építési tevékenység végzéséhez ill. engedélyeztetéséhez.
A Tulajdonosi Bizottság 156/2010./VI.21./TB. határozatával értékesítésre jelölte ki az ingatlant.
Értékesítés módjaként árverést határozott meg. Az ingatlan induló vételárát 14.625.000,-Ft összegben
határozta meg.
Az ingatlant 2010. évtől kezdődően 8 alkalommal hirdettük meg árverésen, eredménytelenül.
Az ingatlanpiac helyzetét figyelembe véve, 2012. évben ingatlanforgalmi szakértők aktualizálták az
ingatlan forgalmi értékét. A Tulajdonosi Bizottság a 185/2012./IX.19./ TB. határozatával 10.515.000,-Ft
összegben állapította meg a vételárat. 4 alkalommal hirdettük meg árverésen, eredménytelenül.
Tekintettel arra, hogy az ingatlanon egy 90 m2 hasznos alapterületű, 1940-es években épült, korábban
bérlakásként hasznosított, évek óta üresen álló épület állt, melynek nyílászáróit már befalazták, a
közművekről lekapcsolták, intézkedtünk az épület bontásáról.
Az épület elbontását figyelembe véve az ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan forgalmi értékét
aktualizálták, melyet az alábbiak szerint állapították meg:
Értékbecslők

13422 hrsz (beépítetlen terület)

TÉPÉKA Bt.

11.800.000,-Ft+ÁFA

Deczki Gábor

11.900.000,-Ft+ÁFA

Számtani középérték

11.850.000,-Ft+ÁFA

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében a Közgyűlés az üzleti vagyon tulajdona átruházásának jogát ingatlan esetében 40
millió Ft és ez alatti forgalmi értéknél a Tulajdonosi Bizottságra ruházza át. A Rendelet 22. §-a alapján
a vagyon átruházása történhet pályáztatás, árverés, versengő ajánlatkérés, vevőkijelölés útján.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat
megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Tekintettel arra, hogy az épület bontását követően az ingatlan művelési ága, valamint az ingatlan
forgalmi értéke módosult, a korábbi határozatokat hatályon kívül kell helyezni.
Fentiek alapján javasoljuk az ingatlan árverés útján történő értékesítését.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése, a 14. §
(2) bekezdése, a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja, a 22. § b)
pontja, a 23. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 27. §-a alapján, figyelemmel a
156/2010./VI.21./TB. határozatra és a 185/2012./IX.19./ TB. határozatra
1./ hatályon kívül helyezi a 156/2010./VI.21./TB. határozatot és a 185/2012./IX.19./ TB. határozatot.
2./ Értékesítésre kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező
debreceni 13422 hrsz-ú, 1001 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban
Debrecen, Hungária u. 5. szám alatti ingatlant.
3./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan értékesítése tekintetében árverést határoz meg.
4./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan induló árát 11.850.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg
azzal, hogy a vevő a vételárat az árverés napját követő 60 napon belül egyösszegben – az induló ár
10%-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával – köteles megfizetni az Önkormányzat

részére.
5./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontban foglaltaknak
megfelelően az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a
Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

az árverés lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az adásvételi szerződés aláírásáért:

a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 7.
Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

