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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a 9239 hrsz-ú, 867 m² alapterületű, „lakóház, udvar
telephely” megnevezésű ingatlan, ami a valóságban a Debrecen, Török Bálint u. 13. sz. alatt található. Az
ingatlan a hatályos Szabályozási Terv szerint korlátozással érintett, az épülő nyugati tehermentesítő út
nyomvonalába esik. Az ingatlan tulajdonjogát kisajátítás útján szerezte meg az Önkormányzat. Az
Önkormányzat az ingatlanon található épületeket elbontatta, azonban a szomszédos Debrecen, Török Bálint
u. 15. sz. alatti ingatlannal határos épület térelhatároló falát meghagyta, tekintettel arra, hogy az egy
szerkezetet alkotott az elbontott épületekkel.
Dr. Győriványi Gábor a Debrecen, Török Bálint u. 15. sz. alatti társasház képviseletében azzal a kéréssel
fordult a Vagyonkezelési Osztályhoz, hogy a társasház ingatlanának kedvezőbb kialakítása érdekében meg
kívánja vásárolni a 9239 hrsz-ú ingatlan Szabályozási Terv szerint beépítésre szánt 395 m² nagyságú
területrészét.
A Vagyonkezelési Osztály a telekalakításhoz szükséges vázrajzot elkészíttette, mely szerint a 9239 hrsz-ú
ingatlan 395 m² nagyságú része beleolvadna a 9238 hrsz-ú ingatlan területébe.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján
megtörtént az ingatlan forgalmi értékének megállapítása. A Vagyonkezelési Osztály által felkért
ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan fajlagos forgalmi értékét a következők szerint állapították meg:
Molnár István
22.500,- Ft/m²
APSZIS Bt
25.500,- Ft/m²
Számtani középérték:
24.000,-Ft/m²
A fentiekre tekintettel a 395 m² nagyságú ingatlanrész forgalmi értéke 9.480.000,-Ft.
A kérelmezőt tájékoztattuk a vételárról és azt elfogadta azzal, hogy a vételárat 3 egyenlő részletben 3 év alatt
kívánja megfizetni az Önkormányzat részére.
Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a./ pontja
szerint a Közgyűlés a forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésének jogát ingatlanvagyon esetében 40
millió forint és az alatti forgalmi értéknél a Tulajdonosi Bizottságra ruházza át. A rendelet 23. § (1) bekezdés
a./ pontja alapján az önkormányzati vagyon értékesítése történhet vevőkijelölés, árverés, versengő
ajánlatkérés vagy pályáztatás útján.
Javasoljuk a 395 m² nagyságú ingatlanrész vevőkijelölés útján történő értékesítését a szakértők által
megállapított forgalmi értéknek megfelelő vételáron a Debrecen, Török Bálint utca 13. alatti társasház
részére hivatkozott rendelet 23. § (1) bekezdés a./ pontja alapján azzal, hogy a vételárat ÁFA fizetési
kötelezettség terheli, továbbá azzal, hogy a vevő a vételárat 36 hónap alatt, 3 egyenlő részletekben köteles
megfizetni az Önkormányzat részére azzal, hogy a részletfizetésre tekintettel a vevő a mindenkori jegybanki
alapkamattal azonos mértékű kamatot is köteles fizetni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 24/2013.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés, a 19. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a 23.
§ (1) bekezdés a./ pontja alapján
1/ a 160/2015. munkaszámú, 1292/2015. számon záradékolt megosztási vázrajz telekalakítás engedélye
jogerőre emelkedését követően értékesítésre kijelöli a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező 9239 hrsz-ú,
867 m² alapterületű „lakóház, udvar telephely” megnevezésű ingatlannak a 9238 hrsz-ú „lakóház, udvar”
megnevezésű, 894 m² területű ingatlanba beolvadó 395 m² nagyságú részét.
2/, Az 1./ pontban részletezett ingatlanrész vonatkozásában az értékesítés módjaként vevőkijelölést határoz
meg. Az ingatlanrész vevőjének a Debrecen, Török Bálint u. 15. sz. alatti társasházat, mint a 9238 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosait jelöli ki.
3/, Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárát 9.480.000,- Ft+ÁFA összegben határozza meg azzal,
hogy a vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 36 hónapon belül, 3 egyenlő részletben
köteles az Önkormányzat részére megfizetni a következők ütemezésben:
− 3.160.000,- Ft + 2.559.600,- Ft ÁFA, 2015. december 31-ig történő teljesítéssel.
− 3.160.000,- Ft, 2016. december 31-ig történő teljesítéssel.
− 3.160.000,- Ft, 2017. december 31-ig történő teljesítéssel.
A II. és III. vételárrészleteket a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat terheli. Az
Önkormányzat tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja.
4/, Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az adásvételi szerződés előkészítésére, és
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően azonnal
a szerződés előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért:
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2015. október 21.

Tisztelettel:
/: Racsmány Gyula :/
osztályvezető

