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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A Debrecen, Szent Anna u. 60. szám alatti ingatlan vegyes tulajdonú, 828 m 2 területű telkének 568
m2-es beépített része a társasház tulajdonában áll, míg a telek 260 m2 nagyságú része önkormányzati
tulajdonú. A fenti 568 m2 nagyságú telekrészen lévő társasházban DMJV Önkormányzatának
tulajdonában van a fsz. 5. sz. alatti, 87 m 2 alapterületű rossz műszaki állapotú, üres lakás 87/340
tulajdoni illetőséggel, valamint a fsz. 2. sz. alatti 49 m 2 alapterületű bérlakás 49/340 tulajdoni
illetőséggel.
A Szent Anna u. 60. fsz. 2. sz. alatti bérlakás bérlője vételi szándékát bejelentette, melynek
értékesítésre történő kijelöléséről a közgyűlés döntött a 229/2015. (XI. 19.) határozatával.
A fentiekre tekintettel indokolt az üres lakás, továbbá – a két önkormányzati lakás értékesítésével
egyidejűleg – az önkormányzati tulajdonú udvar eladása is ugyancsak árverésen. Javasoljuk, hogy a
260 m2 nagyságú udvar 87/136-od részét a fsz. 5. szám alatti üres lakással együtt, míg a 49/136-od
részét a fsz. 2. szám alatti bérlő által lakott lakással együtt értékesítse az Önkormányzat.
Az értékbecslések elkészítésére a Cívis Ház Zrt. az Apszis Bt. és az Ingatlan-Pont Bt. szakértőit
kérte fel.
Az elkészült értékbecslések szerint a debreceni 8855 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Szent Anna u.
60. szám alatti ingatlanon fsz. 5. számú üres lakás, valamint az önkormányzati tulajdonú udvar
87/136-od részének becsült nettó forgalmi értéke 2015. augusztus 24-i fordulónappal az alábbiak
szerint alakul:
8855/A/5 hrsz.-ú, fsz. 5. szám alatti, 87 m2 alapterületű üres lakás:
Apszis Bt.:
Ingatlan-Pont Bt.:

13.500.000,- Ft
10.100.000,- Ft

Forgalmi értékek átlaga:

11.800.000,- Ft

8855 hrsz.-ú ingatlanból a beépítetlen udvarterület:
Apszis Bt.:
Ingatlan-Pont Bt.:

7.000.000,- Ft
7.300.000,- Ft

Forgalmi értékek átlaga:

7.150.000,- Ft

A 8855/A/5 hrsz.-ú fsz. 5. szám alatti üres lakáshoz tartozó 87/136-od tulajdonhányad (7.150.000 *
87/136) 4.573.897,- Ft.
A fentiekre tekintettel a debreceni 8855/A/5 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Szent Anna u. 60.
szám alatti fsz. 5. szám alatti üres lakás és az udvarból hozzátartozó 87/136-od tulajdoni hányad
együttes vételárát javaslom kerekítve 16.374.000,- Ft összegben megállapítani.
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.) rendelet 2.
§-a alapján a lakásnak nem a bentlakó bérlő számára való elidegenítése során 40 millió Ft és ez
alatti forgalmi érték esetén a Tulajdonosi Bizottság jogosult dönteni. Fent hivatkozott rendelet 6. §
(1) bekezdésének a) pontja szerint egyéni kérelemre 20 millió forint és ez alatti forgalmi értékű üres
lakás esetén a döntésre jogosult az árveréstől eltekinthet, ha az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az
ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja, vagy az ajánlattevőt a dologgal
kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem döntésre a Tisztelt Tulajdonosi

Bizottság elé.
Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
A Cívis Ház Zrt. vezérigazgatójának kezdeményezésére,
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 3/2007. (II. 1.) rendelet 2. § (3) bekezdése és a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján
1./ kijelöli árverés útján együttesen történő értékesítésre a 8855/A/5 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen,
Szent Anna u. 60. fsz. 5. szám alatt található, 87 m 2 alapterületű, 3+0 szobás üres önkormányzati
lakást és az önkormányzati tulajdonú udvarból 87/136-od tulajdoni hányadot azzal, hogy az árverési
induló vételárat 16.374.000,- Ft összegben állapítja meg.
2./ Felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az árverési hirdetmény
megjelenéséről, az árverést bonyolítsa le és az adásvételi szerződést készítse elő.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója
Debrecen, 2015. december 08.
Tisztelettel
Racsmány Gyula
osztályvezető

