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„A Magyar
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tulajdonában álló egyes ingatlanok tulajdonjogának
megszerzése” tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 155/2018. (VIII. 20.)
határozatával felhatalmazást adott részemre, hogy az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben
található egyes ingatlanok tulajdonjogának Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére, csere útján történő megszerzése érdekében – cserealap biztosítása céljából – a terület
környezetében található, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. tulajdonát képező, valamint a
Magyar Állam tulajdonát képező, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi
joggyakorlásában álló ingatlanok megvásárlására vonatkozóan tárgyalásokat folytassak és a
tárgyalások eredményeként adásvételi szerződéseket kössek.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat képviseletében egyes ingatlanok és ingatlanrész
megvásárlására vonatkozóan vételi ajánlattal kerestem meg a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetet (a továbbiakban: NFA).
Tekintettel arra, hogy a NFA tájékoztatása szerint a vételi ajánlathoz csatolni szükséges a
Közgyűlés határozatát, mely magában foglalja az Önkormányzat vételi szándékát, az ajánlati
árat, valamint a tulajdonszerzési célt, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „A Magyar Állam
tulajdonában álló egyes ingatlanok tulajdonjogának megszerzése” tárgyú közgyűlési
előterjesztést rendkívüli ülésén tárgyalja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése
alapján
„A Magyar Állam tulajdonában álló egyes ingatlanok tulajdonjogának megszerzése” tárgyú

közgyűlési előterjesztést rendkívüli ülésén tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2018. október 10.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint a településfejlesztés helyi közügy, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.
Az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció), amely
megyei bontásban rögzít fejlesztési irányokat, és összhangban áll Debrecen Megyei Jogú Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltakkal. A Koncepcióban a Hajdú-Bihar
megye vonatkozásában meghatározott, Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési irányára is
javasolt szempontok között szerepel a vállalkozási környezet fejlesztése ipari parkok
létrehozásával és a meglévők továbbfejlesztésével, a klaszteresedési folyamat erősítésével,
valamint az üzleti, logisztikai, közlekedési és szolgáltatási háttér fejlesztésével, a táji,
környezeti szempontok figyelembevételével.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a település ipari kultúrájának
fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözni kívánja a Magyarországon
székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozásoknak Debrecen Megyei Jogú Város
közigazgatási területén való letelepedését, a vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre
irányuló beruházások megvalósítását.
Magyarország Kormánya az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletében Debrecen Megyei Jogú
Város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a
területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az
1147/2018. (III. 26.) Korm. határozatában egyes Debrecen Megyei Jogú Város külterületén
található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról döntött. A hivatkozott
kormánydöntések végrehajtása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata meg
kívánja szerezni az érintett területek tulajdonjogát.
Az Önkormányzat az ingatlanok megvásárlásával és befektető részére történő
továbbértékesítésével a Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzeléseit, településfejlesztési céljait kívánja
megvalósítani.
Az ingatlanok megvásárlására vonatkozóan befektetői érdeklődés mutatkozik vállalkozási
környezet fejlesztése, munkahelyteremtés céljából.
Felmerült annak a lehetősége is, hogy egyes ingatlantulajdonosok az ingatlanjuk
tulajdonjogáért cserébe csereingatlan biztosítását kérik, melyhez megfelelő cserealap
szükséges.
A fentiek megvalósítása céljából az Önkormányzat Közgyűlése a 155/2018. (VIII. 20.)
határozatával felhatalmazást adott részemre, hogy az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben
található egyes ingatlanok tulajdonjogának Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére, csere útján történő megszerzése érdekében – cserealap biztosítása céljából – a terület
környezetében található, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. tulajdonát képező, valamint a
Magyar Állam tulajdonát képező, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi
joggyakorlásában álló ingatlanok megvásárlására vonatkozóan tárgyalásokat folytassak és a
tárgyalások eredményeként adásvételi szerződéseket kössek.

Tekintettel a leírtakra, valamint arra, hogy az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján az önkormányzati vagyon szerzése a polgármester
hatáskörébe tartozik, a fentiek megvalósítása érdekében az Önkormányzat képviseletében az
előterjesztés mellékletét képező helyszínrajzon jelölt ingatlanok és ingatlanrész megvásárlására
vonatkozóan vételi ajánlattal kerestem meg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet (a
továbbiakban: NFA). A helyszínrajzon piros színnel jelölt ingatlanok és ingatlanrész a
Debreceni Egyetem, míg a sárga színnel jelölt ingatlanok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal vagyonkezelésében állnak.
Az NFA tájékoztatása szerint a vételi ajánlathoz csatolni szükséges a Közgyűlés határozatát,
mely magában foglalja:
- az Önkormányzat vételi szándékát,
- az ajánlati árat, valamint
- a tulajdonszerzési célt.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi
szakértő az összesen 146 ha 7770 m2 területű ingatlanok és ingatlanrész forgalmi értékét
989.096.840,- Ft összegben állapította meg a határozati javaslat mellékletét képező táblázatban
foglaltak szerint.
Javaslom, hogy az Önkormányzat a szakértő által megállapított forgalmi értéknek megfelelő
vételár megjelölésével tegyen vételi ajánlatot az NFA részére azzal, hogy az Önkormányzat a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontjában meghatározott terület- és
településrendezés céljára kívánja a szóban forgó ingatlanokat és ingatlanrészt megvásárolni.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és 107. §-a, a 2007. évi CXXIII.
törvény 2. § c) pontja alapján, figyelemmel a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 11. §ára, valamint a 155/2018. (VIII. 30.) határozatban foglaltakra
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kinyilvánítja vételi szándékát a
Magyar Állam tulajdonát képező, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi
joggyakorlásában, valamint a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal vagyonkezelésében álló, a mellékelt táblázatban szereplő ingatlanokra és ingatlanrészre
(a továbbiakban: ingatlanok) 989.096.840,- Ft vételár ellenében.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati kötöttségét 90 napig tartja fenn, és az
per-, teher- és igénymentes ingatlanokra vonatkozik.
2./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanokat és ingatlanrészt a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontjában meghatározott terület- és
településrendezés céljából kívánja megvásárolni.

3./ Az ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet
„Vagyongazdálkodási feladatok” címet viselő 5. melléklet 24. címen, 24.1.19. alcímen
elkülönített „Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó
területszerzések és régészet” során rendelkezésre áll.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az ingatlanok megvásárláshoz szükséges
fedezetet biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében az ingatlanok megvásárlására vonatkozóan az 1./ és 2./
pontokban foglaltak szerint tegyen vételi ajánlatot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

6./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanok és
ingatlanrész megvásárlásával kapcsolatos eljárások során teljes jogkörrel eljárjon,
jognyilatkozatokat tegyen, és az adásvételi szerződéseket aláírja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges!

Debrecen, 2018. október 9.
Dr. Papp László
polgármester

