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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A Debrecen, Egymalom utcán lévő, 7554/2 hrsz-ú, 35 m2 nagyságú „transzformátorház”
megnevezésű ingatlan DMJV Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi.
Az ingatlanon lévő transzformátorház az E.ON Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében van. Az épület
leromlott állapotú, teljes felújításra szorulna.
A Tisza-Trade Kft. ügyvezetője, Katona László vételi szándékát jelezte az Önkormányzat felé a
szóban forgó ingatlan tekintetében. A szomszédos 7562/1 hrsz-ú ingatlan a Tisza-Trade Kft.
tulajdonát képezi. A trafóház beékelődött a 7562/1 hrsz-ú fejlesztés alatt álló területbe. A TiszaTrade Kft. egyeztetett az E.ON Zrt-vel, mely során az E.ON Zrt. a 7562/1 hrsz-ú ingatlanon
megépülő épületben biztosítani fogja az új trafó elhelyezését. A hálózat kiváltásának költségeit a
Tisza-Trade Kft. vállalja. Az E.ON Zrt. írásos tájékoztatása alapján a meglévő állomást csak az új
állomás megépülése és beüzemelése után lehet elbontani a folyamatos, zavartalan villamosenergiaellátás miatt.
Az ingatlanforgalmi értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét – figyelemmel az idegen tulajdonú
felépítményre - az alábbiak szerint állapította meg:
Értékbecslők

7554/2 hrsz (35 m2)

Ingatlan-Pont Bt.

998.000,-Ft (Áfa mentes)

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében 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 22. §-a
alapján a vagyon átruházása történhet pályáztatás, árverés, versengő ajánlatkérés, vevőkijelölés
útján.
Az értékesítés során az épület tulajdonosának, az E.ON Zrt-nek elővásárlási joga van.
Javasoljuk a földterület árverésen történő értékesítését.
Kérem 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, a 22. § b)
pontja, a 23. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 27. §-a alapján
1./ értékesítésre kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező
2
debreceni 7554/2 hrsz-ú, 35 m nagyságú, „transzformátorház” megnevezésű, a valóságban
Debrecen, Egymalom utcán lévő ingatlant azzal, hogy a meglévő állomás csak egy új állomás
megépülése és beüzemelése után lehet elbontani a folyamatos, zavartalan villamosenergia- ellátás
miatt.

2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan értékesítése tekintetében árverést határoz meg.
3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát 998.000,-Ft (Áfa mentes) összegben határozza
meg azzal, hogy a vevő a vételárat az árverés napját követő 60 napon belül egyösszegben – az
induló ár 10%-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával – köteles megfizetni az
Önkormányzat részére és az E.ON Zrt-t elővásárlási jog illeti meg.
4./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontban foglaltaknak
megfelelően az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a
Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az árverés lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az adásvételi szerződés aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2015. június 19.
Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

