Tárgy: Sürgősségi indítvány „Az Agrár-innovációs Park
infrastrukturális beruházásainak elszámolásáról szóló
286/2017. (XI. 23.) határozat módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. februárjában vásárolta meg a Magyar Államtól az
Agrár-innovációs Park területén található, korábban a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében álló
egyes ingatlanokat.
Az adásvételi szerződés értelmében a szerződés tárgyát képező ingatlanok közművesítettek és azokon
egyéb, a Magyar Állam számára pontosan és egyedileg meg nem határozott infrastrukturális
beruházások találhatóak, mely beruházások nem képezik az adásvételi szerződés tárgyát. Az adásvételi
szerződésben a felek kijelentették, hogy külön megállapodásban rendezik a beruházások jogi sorsát,
ellenértékét.
A fentiekre tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 286/2017. (XI.
23.) határozata szerint döntött az Agrár-innovációs Park infrastrukturális beruházásainak
elszámolásáról.
Időközben a forgalmi értékbecsléseket a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) kérésére a Debreceni Egyetem aktualizáltatta.
Tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények aktualizálása során a forgalmi értékek tekintetében
változás történt, szükséges a 286/2017. (XI. 23.) határozat módosítása.
Az MNV Zrt.-vel történő mielőbbi elszámolás érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „Az Agrárinnovációs Park infrastrukturális beruházásainak elszámolásáról szóló 286/2017. (XI. 23.) határozat
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja
alapján
„Az Agrár-innovációs Park infrastrukturális beruházásainak elszámolásáról szóló 286/2017. (XI. 23.)
határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.

Debrecen, 2018. november 27.
Dr. Papp László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Dr. Papp László polgármester

Tárgy:

Az Agrár-innovációs Park infrastrukturális
beruházásainak elszámolásáról szóló 286/2017.
(XI. 23.) határozat módosítása

Iktatószám:

VAGY-59107/2018.

Ügyintéző:

Fazekas-Tripsánszki Bernadett

Feladatot jelent:

Dr. Papp László
polgármester
Racsmány Gyula
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Véleményező bizottságok:

részére
Közgyűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2018.11.28

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Molnár Anett

Mellékletek:
286_2017. (XI. 23.) határozat (az előterjesztés melléklete)

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. februárjában vásárolta meg a Magyar Államtól az
Agrár-innovációs Park területén található, korábban a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében álló
egyes ingatlanokat.
Az adásvételi szerződés értelmében a szerződés tárgyát képező ingatlanok közművesítettek és azokon
egyéb, a Magyar Állam számára pontosan és egyedileg meg nem határozott infrastrukturális
beruházások találhatóak, mely beruházások nem képezik az adásvételi szerződés tárgyát, így azok
tulajdonjogát a Magyar Állam az adásvételi szerződés keretében nem ruházta át az Önkormányzatra, azt
a felek külön megállapodásban rendezik.
A beruházásokat a Debreceni Egyetem, mint az ingatlanok akkori vagyonkezelője által alapított
gazdasági társaság valósította meg, majd azok tulajdonjogát átadta a Magyar Állam részére. Az
adásvételi szerződésben foglaltak szerint az elvégzett beruházások tekintetében az Önkormányzatnak és
a Magyar Államnak el kell számolniuk egymással.
A fentiekre tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mellékelt
286/2017. (XI. 23.) határozata szerint döntött az Agrár-innovációs Park infrastrukturális beruházásainak
elszámolásáról.
Időközben a forgalmi értékbecsléseket a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) kérésére a Debreceni Egyetem aktualizáltatta.
Az MNV Zrt. az aktualizált értékbecslések ismeretében a napokban azt a tájékoztatást adta, hogy a
cserében résztvevő ingatlanok és az infrastrukturális beruházások forgalmi értékeit a következők szerint
kívánja a kötendő megállapodásban meghatározni:
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadandó 66003/8 hrsz-ú, „általános iskola”
megnevezésű, 1 ha 4795 m2 területű, valóságban Debrecen-Pallag, Fekete István u. – Zsálya köz
térségében található, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma
elhelyezését szolgáló ingatlan – 665.000.000,- Ft (Áfa mentes)
A Magyar Állam által átadandó ingatlanok és beruházások:
 0182/5 hrsz-ú, „saját használatú út” megnevezésű 3317 m2 területű ingatlan – 2.600.000,- Ft + Áfa
 0203/1 hrsz-ú „saját használatú út” megnevezésű, 7216 m2 területű ingatlan – 5.800.000,- Ft + Áfa
 infrastrukturális beruházások
656.000.000,- Ft + Áfa
Összesen:
664.400.000,- Ft + Áfa
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Vagyonkezelési Osztály által felkért ingatlanforgalmi
szakértő a Kollégium ingatlanára vonatkozó forgalmi értékbecslést 665.000.000,- Ft összegben
aktualizálta.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) és (2) bekezdése
és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 5. § (5) bekezdés
c) pontja alapján 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát
átruházni - ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával, átlátható szervezet, vagy
természetes személy részére lehet. Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási
jog illeti meg.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 13. § (1) bekezdése értelmében – a 19. § (1) bekezdés figyelembe vételével - a 40 millió Ft
forgalmi értéket meghaladó értékű ingatlan átruházása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (1) bekezdés b)
pontja szerint az Nvtv. 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető a helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése vagy állammal kötött csereügylet
esetén.
Tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények aktualizálása során a forgalmi értékek tekintetében
változás történt, szükséges a 286/2017. (XI. 23.) határozat módosítása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a leírtak ismeretében a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 108/A. § (1) bekezdés b) pontja, a 2011. évi CXCVI. törvény
13. § (1) – (2) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése, a 22. § f)
pontja, a 23. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ az Agrár-innovációs Park infrastrukturális beruházásainak elszámolásáról szóló 286/2017. (XI. 23.)
határozat 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2./ Az 1./ pontban foglalt ingatlan értékét 665.000.000,- Ft (Áfa mentes) összegben határozza meg
azzal, hogy a Magyar Állam a vételárat az alábbi beruházások és ingatlanok tulajdonjogának
átruházásával köteles kiegyenlíteni:
- a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Agrár-innovációs park területén
megvásárolt ingatlanokra eső infrastrukturális beruházások (út, járda és közművek)
656.000.000,- Ft + Áfa értéken,
- a 0182/5 hrsz-ú, „saját használatú út” megnevezésű, 3317 m2 területű ingatlan 2.600.000,Ft + Áfa értéken,
- a 0203/1 hrsz-ú, „saját használatú út” megnevezésű, 7216 m2 területű ingatlan 5.800.000,Ft + Áfa értéken.”
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt döntéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Debrecen, 2017. november 27.
Dr. Papp László
polgármester

