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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi 10947/20 hrsz-ú, „garázs, udvar”
megnevezésű, 20 m² területű, a valóságban Debrecen, Kassai út 50-54. sz. alatti társasház déli oldalán
található belterületi ingatlan. A szóban forgó ingatlanon magántulajdonban lévő garázs felülépítmény
található.
Griesbacherné Rácz Mária 4028 Debrecen, Zöld utca 8. sz. III. em 15 a. alatti lakos a debreceni 10947/20
hrsz-ú ingatlanon található 20-as sorszámú garázs tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a Vagyonkezelési
Osztályhoz, hogy meg kívánja vásárolni a 10947/20 hrsz-ú ingatlant.
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 szakértő az ingatlan forgalmi értékét 225.000,- Ft (11.250,-Ft/m²) összegben állapította
meg.
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 – kivéve a helyi egyedi védelem alatt
álló épületeket, építményeket és a hozzájuk tartozó földet - ruházza át. A rendelet 23. § (1) bekezdés a./
pontja alapján az önkormányzati vagyon értékesítése történhet vevőkijelölés, árverés, versengő ajánlatkérés
vagy pályáztatás útján.
Javasoljuk a debreceni 10947/20 hrsz-ú ingatlan vevőkijelölés útján történő értékesítését a szakértő által
megállapított forgalmi értéknek megfelelő vételáron Griesbacherné Rácz Mária 4028 Debrecen, Zöld utca 8.
sz. III. em 15 a. alatti lakos részére hivatkozott rendelet 23. § (1) bekezdés a./ pontja alapján.
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 19. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a 23. § (1) bekezdés a./
pontja alapján
1/ értékesítésre kijelöli a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező 10947/20 hrsz-ú, 20 m² alapterületű
„garázs, udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecenben, a Kassai út 50-54. sz. alatti társasház déli oldalán
található belterületi ingatlant.
2/, Az 1./ pontban részletezett ingatlan vonatkozásában az értékesítés módjaként vevőkijelölést határoz meg.
Az ingatlan vevőjének Griesbacherné Rácz Mária 4028 Debrecen, Zöld utca 8. sz. III. em 15 a. alatti lakost,
az ingatlanon található garázs tulajdonosát jelöli ki.
3/, Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárát 225.000,-Ft összegben határozza meg azzal, hogy vevő a
teljes vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül egyösszegben köteles az
Önkormányzat részére megfizetni.
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. június 18.
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