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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A DMJV Önkormányzata, mint vevő és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, mint eladó között 2018.
november 15. napján létrejött adásvételi szerződés rendelkezései szerint az Önkormányzat megszerezte
a Debrecen külterület 0181/2 hrsz. alatt felvett a) szánó b) kivett udvar, út c) szántó művelési ágú
mindösszesen 1914 m2 területű, 6,81 AK értékű ingatlan tulajdonjogát.
Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint – többek között – a fenti ingatlan per-, teher- és
igénymentesen került az Önkormányzat tulajdonába. A felek rögzítették továbbá, hogy az ingatlanok
vagyonkezelőjeként a Debreceni Egyetem volt bejegyezve, mely vagyonkezelői jog 2018. november 14.
napján megszüntetésre került.
A fent jelzett 1914 m² nagyságú ingatlan elkerített 150 m² nagyságú területrészén található a Magyar
Telekom „Debrecen V” nevű bázisállomása (8 darab mikro, 9 darab rádióantenna, 1 darab 50 m
magasságú antennatartó torony létesítésére, valamint rádiótechnikai konténer).
A bázisállomást korábban a Debreceni Agrártudományi Centrumtól bérelte a Magyar Telekom Nyrt.
A Magyar Telekom Nyrt. azzal a kérelemmel fordult Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához,
hogy a 0181/2 hrsz-ú ingatlan 150 m² nagyságú területrészét bérbe szeretné venni 2024. december 31ig.
A Vagyonkezelési Osztály által felkért ingatlanforgalmi szakértők meghatározták a bázisállomás alatti
150 m² nagyságú földterület éves bérleti díját:
Ingatlan-Pont Bt.
1.100.000,-Ft + ÁFA

Apszis Bt.
1.035.000 Ft + ÁFA

Számtani Középérték
1.067.500,-Ft + ÁFA

Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése
szerint a Közgyűlés az üzleti vagyonnak minősülő önkormányzati vagyon hasznosításának jogát 500
millió Ft és ez alatti forgalmi értéknél a Tulajdonosi Bizottságra ruházza át.
A rendelet 22. § alapján az önkormányzati vagyon átruházása és hasznosítása történhet pályáztatás,
árverés, versengő ajánlatkérés, zártkörű elhelyezés, tőzsdei értékesítésre adott megbízás, vevőkijelölés,
bérlőkijelölés útján.
A rendelet 23. § (1) bekezdése alapján az e rendeletben meghatározott tulajdonosi jogokat gyakorló
szerv dönthet úgy, hogy - e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - az Önkormányzat vagyonát
értékesítheti vevőkijelölés, árverés, versengő ajánlatkérés, pályáztatás vagy zártkörű elhelyezés, tőzsdei
értékesítésre adott megbízás útján, hasznosíthatja bérlőkijelölés, árverés, versengő ajánlatkérés vagy
pályáztatás útján. Vevőkijelöléssel értékesíthető, illetve bérlőkijelöléssel hasznosítható az
önkormányzati vagyon, ha az önkormányzati vagyon egyedi, bruttó forgalmi értéke nem haladja meg a
törvényben meghatározott értéket és az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg
(elővásárlási jog, használati jog, stb.), vagy egy ajánlat érkezése esetén, vagy ha az önkormányzat
érdekeinek figyelembevételével a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv így dönt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) és (11) bekezdései alapján a nemzeti
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel
köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre
köthető, amely időszak egy alakalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a
hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
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 11. § (10) és (11) bekezdése, a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése, a 22. § f) pontja, a 23. § (1) bekezdés b)
pontja, valamint a 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ bérbeadás útján történő hasznosításra jelöli ki 2024. december 31-ig Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képző, a debreceni 0181/2 hrsz-ú, 1914 m² nagyságú
ingatlan 150 m² nagyságú, ingatlanrészét, mely megfelel a Magyar Telekom Nyrt. „Debrecen V” nevű
bázisállomása alatti földterületnek.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlanrész vonatkozásában a hasznosítás módjaként bérlőkijelölést
határoz meg. Bérlőnek kijelöli a Magyar Telekom Nyrt.-t (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 36. cégjegyzékszáma: 01-10-041928).
3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlanrész éves bérleti díját 1.067.500,-Ft + ÁFA összegben
határozza meg. A bérlő az éves bérleti díjat előre egyösszegben köteles Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére átutalással megfizetni. A bérleti díj 2021. évtől kezdődően automatikusan
megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindexszel
megegyezően.
A 2./ pontban kijelölt bérlő köteles a bérleti szerződés elkészítésére, és annak Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályára (4024 Debrecen, Piac u. 20.) véleményezésre
történő megküldésére a döntésről szóló értesítést követő 30 napon belül.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a bérlőt a bizottság döntéséről értesítse, a bérleti
szerződést a véleményezését követően aláírásra készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés aláírására.
Határidő: az értesítésért:
azonnal
a szerződés előkészítéséért és aláírásáért: a szerződés véleményezését követően azonnal
Felelős:

az értesítésért, a szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért:
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. február 03.
Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

