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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A Debrecen, Bem tér 27. szám alatt található a 20535 hrsz.-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, 1083 m 2 nagyságú
ingatlan. A Társasház tulajdoni viszonyai az alábbiak.
 20535/A/1
31 m² Varga Katalin magánszemély,
 20535/A/2
131 m² Dr. Enyed László és Kindernay Kálmán magánszemélyek,
 20535/A/3
45 m² Kovács Józsefné magánszemély,
 20535/A/4
23 m² DMJV Önkormányzata, elbontva, a Földhivatalnál nem lett törölve,
 20535/A/5
30 m² DMJV Önkormányzata, elbontva, a Földhivatalnál nem lett törölve,
 20535/A/6
31 m² Kurucz Dávid magánszemély,
 20535/A/7
42 m² DMJV Önkormányzat tulajdona, ebből 30 m² le lett bontva, a megmaradó 12
m² (az Alapító Okirat szerint a 2 fáskamrát a társasházi tulajdonosok rendeltetésszerűen
és ingyenesen használhatják),
 20535/A/8
51 m² DMJV Önkormányzat tulajdona, a 3 garázsból kettőre határozatlan
időtartamú, 30 nap felmondási idejű bérleti szerződést kötött a Cívis Ház Zrt.
Az 1996. február 13-án kelt Alapító Okirat módosítása szerint az 1087 m² - a DAT-os adatváltozás következtében
ez 1083 m² nagyságra módosult telek - 535/1000-ed része DMJV Önkormányzat tulajdona, mely megfelel 579 m²
telekrésznek, míg a Társasház területe 465/1000-ed, mely megfelel 504 m² telekrésznek.
Az A/2-es albetét egyik tulajdonosa azzal a kérdéssel fordult az Önkormányzathoz, hogy szeretné megtudni, hogy
DMJV Önkormányzat szándékában áll-e az önkormányzati földterület értékesítése. Abban az esetben, ha erre
lehetőség nyílik, szándékukban áll a magánszemélyek tulajdonrészeit is megvásárolni és a vonatkozó építészeti
előírások alapján a területre egy több lakásos társasházat építeni.
A társasházi ingatlan önkormányzati albetétjei közül az A/4, A/5 lakásokat a Cívis Ház Zrt. évekkel ezelőtt
lebontatta, az A/7-es albetétből 30 m² nagyságú rész lett elbontva, de ezek vonatkozásában földhivatali intézkedés
nem történt, így a nyilvántartási térképen még fel vannak tüntetve.
Az A/4-es albetét 23/291-ed eszmei hányadrésze az osztatlan közös tulajdonból megfelel 39,83 m ² földterületnek,
az A/5-ös albetét 30/291-ed eszmei hányadrésze pedig megfelel 51,95 m² földterületnek, az A/7-es (ténylegesen
12 m²) és az A/8-as (51 m²) albetétekhez eszmei hányadrész nem tartozik, csak a felépítmény terület, mely az 579
m² nagyságú földterülettel együttesen értékesítésre kijelölhető.
A DÉSZ előírása – Lk-215153 (B) szerint kisvárosias lakózóna, cívis építési karakter, nem kialakult kategória,
zárt sorú beépítési mód, min. 180 m² építési telek, max. 40%-os beépíthetőség, építménymagasság max. 7,5 m. Az
épület helyi egyedi védelem alatt áll.
A Vagyonkezelési Osztály által felkért értékbecslők az alábbiak szerint határozták meg az ingatlan nettó értékét.
Hrsz-k

Alapterület és
megnevezés

Ingatlan-Pont
Bt.

Apszis Bt.

Számtani
középérték

Átlag kerekítve

20535/A/4

23 m² lebontott lakás
telekterülete

1.420.000.-Ft

1.440.000,-Ft

1.430.000,-Ft

62.174,-Ft/ m²

20535/A/5

30 m² lebontott lakás
telekterülete

1.850.000,-Ft

1.872.000,-Ft

1.861.000,-Ft

62.033,-Ft/ m²

20535/A/7

42 m² egyéb helyiség
felépítmény

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,- Ft/ m²

20535/A/8

51 m² garázs
felépítmény

3.060.000,-Ft

3.060.000,-Ft

3.060.000,-Ft

60.000,-Ft/ m²

20535

579 m² beépítetlen

18.550.000,-Ft 20.844.000,-Ft 19.697.000,-Ft

34.019,-Ft/ m²

telekterület
Összesen

725 m²

24.880.000,-Ft 27.216.000,-Ft 26.048.000,-Ft

35.928,-Ft/ m²

A fentiek alapján javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzat 535/1000-ed tulajdoni hányadát képező, 579 m² nagyságú beépítetlen telerészt, továbbá a 20535/A/4, 20535/A/5, 20535/A/7, 20535/A/8-as társasházi külön tulajdonokat
árverés útján 26.050.000,-Ft + ÁFA (35.931,-Ft/ m² + ÁFA) induló licitár megjelölésével értékesítse.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a.) pontja szerint
a Közgyűlés az üzleti vagyon tulajdona átruházásának jogát ingatlan esetében 40 millió Ft 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 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14 § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illet
meg.
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 14. § (2) bekezdésére, a 24/2013.(V. 30.)
önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 23.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 27. §-ban
foglaltak alapján
1./ a Debrecen, Bem tér 27. szám alatt található 20535 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1083 m ²
nagyságú ingatlanból Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 535/1000-ed arányú tulajdoni hányadát
képező 579 m² nagyságú beépítetlen telekrészt, továbbá 20535/A/4, 20535/A/5, 20535/A/7, 20535/A/8-as
társasházi külön tulajdonokat értékesítésre kijelöli azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlanrészek tekintetében az értékesítés módjaként árverést határoz meg azzal,
hogy vevőnek kijelöli az árverésen legmagasabb vételárat megajánló árverési vevőt.
3./ Az 1./ pontban meghatározott beépítetlen telekrész, továbbá a 20535/A/4, 20535/A/5, 20535/A/7, 20535/A/8as társasházi külön tulajdonok induló árát 26.050.000,-Ft +ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül – az induló licitár 10%-ának
megfelelő összegű letéti díj beszámításával – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére egy összegben megfizetni.
4./ A 20535/A/8-as albetét, garázs felépítmény vonatkozásában az érvényben lévő két bérleti szerződés
felmondása érdekében a Cívis Ház Zrt. intézkedik.
5./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződés
előkészítésére, az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert
az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az árverés lebonyolításáért, az adásvételi szerződés előkészítéséért és az elővásárlási joggal
kapcsolatos nyilatkozat beszerzéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az adásvételi szerződés aláírásáért:
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel!

Debrecen, 2016. október 05.
Tisztelettel
/:Racsmány Gyula:/
osztályvezető

