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vonatkozó

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem Kancellárja azzal a kéréssel fordult a Vagyonkezelési
Osztályhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Debrecen, 017/1 hrsz. alatt felvett, az
ingatlan-nyilvántartás szerint szántó művelési ágú, 3. minőségi osztályú, 15 ha 3902 m² területű,
535,58 aranykorona értékű és szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú, 8 ha 8011 m² területű,
213,87 aranykorona értékű alosztályokból álló, összesen 24 ha 1913 m² területű, 749,45
aranykorona értékű, a valóságban Pallagon a 4. számú főközlekedési út mentén található
külterületű ingatlan vonatkozásában 2010. július 07. napjától 5 éves időtartamra kötött
haszonbérleti szerződés kerüljön 5 évvel meghosszabbításra tekintettel arra, hogy az Egyetem a
területen kutatási-oktatási feladataival összhangban olyan mezőgazdasági kultúra vetését tervezi,
melynek betakarítási ideje a szerződés lejárati idejét követően lenne esedékes.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. § (1)-(2)
bekezdései, valamint ugyanezen törvény 59. § (1) bekezdése értelmében amennyiben haszonbérleti
szerződés módosítására kerül sor, úgy azt nem kell kifüggeszteni, illetőleg nem kell a
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása sem. A földforgalmi törvény 44. § (1) bekezdése
értelmében a haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és
legfeljebb 20 évre köthető meg.
A 187/2012./IX.19./TB. határozat 1., pontja értelmében a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata a tulajdonát képező, Debrecen város külterületén található ingatlanokat
szerződéskötéstől számított 5 éves időtartamra haszonbérbe adja, amennyiben az városfejlesztési
célok végrehajtását nem akadályozza. A fent hivatkozott haszonbérleti szerződés értelmében a
Haszonbérlő, azaz a Debreceni Egyetem, mint a Debreceni Egyetem Agrár- és
Gazdálkodástudományok Centruma jogutódja, tudomásul veszi - és ekként megfelel a fenti TB.
határozatban foglaltaknak-, hogy a Haszonbérbe adó önkormányzati érdekből bármikor 30 napos
felmondási idő megtartása mellett, írásban, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja a
szerződést, amennyiben az ingatlant városfejlesztési célra vagy egyéb önkormányzati érdekből
kívánná felhasználni a szerződés időtartama alatt.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi CXXII. törvény 38. § (1) bekezdésében, 40.§ (3) bekezdés b) pontjában, 58. § (1)-(2)
bekezdéseiben és 59. § (1) bekezdésében, figyelemmel a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet
19. § (2) bekezdésében foglaltakra
1./ a DMJV Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező Debrecen, 017/1 hrsz. alatt felvett, az
ingatlan-nyilvántartás szerint szántó művelési ágú, 3. minőségi osztályú, 15 ha 3902 m² területű,
535,58 aranykorona értékű és a szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú, 8 ha 8011 m² területű,
213,87 aranykorona értékű alosztályokból álló, összesen 24 ha 1913 m² területű, 749,45
aranykorona értékű, a valóságban Pallagon a 4. számú főközlekedési út mentén található
külterületű ingatlanon fennálló haszonbérleti szerződés időtartamát 5 évvel meghosszabbítja.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan korábbi haszonbérlője a Debreceni Egyetem Agrár- és
Gazdálkodástudományok Centruma (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.) helyébe, mint
jogutód a Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) lép.
3./Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a haszonbérleti szerződés
módosításának lebonyolítására, valamint felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
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