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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A 8604 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 780 m2 területű, a valóságban Debrecen, Hatvan
u. 62. szám alatti ingatlan a HAFÉM Kft. (4025 Debrecen, Hatvan u. 62., képviselője: Erdős Margit
ügyvezető) tulajdonát képezi.
A 8605 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1037 m2 területű, a valóságban
Debrecen, Hatvan u. 64. szám alatti ingatlan 844/1022-e tulajdoni hányada DMJV Önkormányzata,
178/1022-ed tulajdoni hányada pedig a Cívis Ház Zrt. tulajdonában áll, tehát az ingatlan 856 m2
nagyságú területrésze az Önkormányzata, míg 181 m2 nagyságú területrésze a Cívis Ház Zrt.
tulajdonát képezi.
A HAFÉM Kft. a mellékelt 387/2015. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakítást
kezdeményezte. A telekalakítás eredményeként a HAFÉM Kft. tulajdonát képező 8604 hrsz-ú
ingatlan területe bővítésre kerülne az Önkormányzat és a Cívis Ház Zrt. közös tulajdonában álló
8605 hrsz-ú ingatlan 196 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú területrészével. Az ingatlan
területe ezzel egyidejűleg csökkentésre is kerülne 176 m2 nagyságú területrésszel, mely a
telekalakítás eredményeként kialakuló 8605/1 hrsz-ú „közút” megnevezésű, 486 m2 területű
ingatlanba kerülne beolvasztásra, mely az Önkormányzat tulajdonát fogja képezni.
A kialakuló 8605/2 hrsz-ú „gazdasági épület és udvar” megnevezésű, 531 m2 területű ingatlan az
Önkormányzat és a Cívis Ház Zrt. tulajdonába kerül, oly módon, hogy az ingatlan 350/581-ed
tulajdoni hányada az Önkormányzat, 181/531-ed tulajdoni hányada pedig a Cívis Ház Zrt.
tulajdonát fogja képezni.
A mellékelt változási vázrajz szerinti telekalakítás eredményeként a HAFÉM Kft. tulajdonát képező
8604 hrsz-ú ingatlan területe összességében 20 m2 nagyságú területrésszel növekedne.
A fentiek szerinti területrészek tulajdonjogának rendezése egy értékegyeztetéssel történő
ingatlancsere során valósítható meg. Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. tulajdona nem csökken,
a telekalakítást követően is 181 m2 nagyságú területrész fogja a tulajdonát képezni, az
ingatlancserében csak az Önkormányzatnak és a HAFÉM Kft.-nek kell részt vennie.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Cívis Ház Zrt. a szóban forgó telekalakítással egyetért,
azt támogatja.
A területrészek forgalmi értékét az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértők a
következők szerint állapították meg:

Ingatlan-Pont Bt.

Apszis Bt.

Számtani középérték

A HAFÉM Kft. tulajdonát
4.118.400,- Ft + Áfa 4.479.200,- Ft +Áfa 4.298.800,- Ft +Áfa
képező 8604 hrsz-ú ingatlan
176 m2 nagyságú
(23.400,- Ft/m2 + Áfa) (25.450,- Ft/m2+Áfa) (24.425,- Ft/m2+Áfa)
területrésze
Az Önkormányzat tulajdonát
4.787.300,- Ft + Áfa
képező 8605 hrsz-ú ingatlan 4.586.400,- Ft + Áfa 4.988.200,- Ft + Áfa
196 m2 nagyságú
(23.400,- Ft/m2 + Áfa) (25.450,- Ft/m2 + Áfa)
(24.425,- Ft/m2+ Áfa
területrésze
A fenti értékbecslések szerint amennyiben az Önkormányzat támogatja a HAFÉM Kft. által
kezdeményezett értékegyeztetéssel történő ingatlancserét, a Kft.-nek 488.500,- Ft + Áfa összegű
értékkülönbözetet kell fizetnie az Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a.)
pontja szerint a Közgyűlés az üzleti vagyon tulajdona átruházásának jogát 40 millió forint és ez
alatti forgalmi értéknél a Tulajdonosi Bizottságra ruházza át. A rendelet 23. § (1) bekezdés a.) pontja
alapján az Önkormányzat vagyonát értékesítheti vevőkijelölés, árverés, versengő ajánlatkérés,
pályáztatás vagy zártkörű elhelyezés, tőzsdei értékesítésre adott megbízás útján.
A leírtakra tekintettel javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzata a HAFÉM Kft. tulajdonát képező
8604 hrsz-ú ingatlan 176 m2 nagyságú területrészének tulajdonjogáért cserébe a 8605 hrsz-ú
ingatlan 196 m2 nagyságú területrészének tulajdonjogát adja át a HAFÉM Kft.-nek azzal, hogy a
HAFÉM Kft. 488.500.- Ft + Áfa összegű értékkülönbözetet köteles az Önkormányzatnak
megfizetni.
A 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 és a 23. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján
1./ a 387/2015. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakítási engedély jogerőre emelkedését

követően értékesítésre kijelöli a DMJV Önkormányzata és a Cívis Ház Zrt. tulajdonát képező 8605
hrsz-ú „gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 1037 m2 területű ingatlan 196 m2 nagyságú
önkormányzati tulajdonú területrészét, 4.787.300,- Ft + Áfa értéken, mely a telekalakítás ingatlannyilvántartáson történő átvezetését követően a HAFÉM Kft. tulajdonát képező 8604 hrsz-ú,
„beépítetlen terület” megnevezésű, 800 m2 területű ingatlanba olvad be.
2./ Az 1./ pont szerinti ingatlanrész értékesítésének módjaként ingatlancserével vegyes adásvételt
határoz meg. Vevőnek kijelöli a HAFÉM Kft.-t (4025 Debrecen, Hatvan u. 62., képviselője: Erdős
Margit ügyvezető).
3./ Az Önkormányzat az 1./ pont szerinti ingatlanrész ellenértékeként csere útján, a HAFÉM Kft.
tulajdonát képező, a 387/2015. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakítás engedélyezését
és ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését követően a 8605/1 hrsz-ú, „közút” megnevezésű, 486
m2 területű ingatlanba beolvadó 176 m2 nagyságú területrészének tulajdonjogát kívánja
megszerezni, 4.298.800,- Ft + Áfa értéken. A HAFÉM Kft. az ingatlancserével vegyes adásvételi
szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül egyösszegben köteles a 488.500,- Ft + Áfa
összegű értékkülönbözetet az Önkormányzat részére megfizetni.
4./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a szerződés előkészítésre, és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a szerződés előkészítéséért:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője

a szerződés aláírásáért:

a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges!

Debrecen, 2016. január 13.
Tisztelettel
Racsmány Gyula
osztályvezető

