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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi a debreceni, 0765/2 hrsz-ú,
„tanya” megnevezésű, 2406 m2 nagyságú, a valóságban a Mézeshegy Erdőspusztán lévő, volt általános
iskola.
Az ingatlan Debrecentől kb. 16 km-re található, a Hosszúpályi felé vezető út mentén. Az ingatlant erdő és a
Mézeshegyi tó veszi körbe. Kerítéssel körbekerített, melynek műszaki állapota közepes, felújítás igényelne.
A főépület 1930-as évek elején épült egy országos tanyasi iskola program keretén belül Borsos József építész
tervei alapján. Az épület nettó területe 179 m2, mely 1 tanteremből, 4 szobából, konyha, fürdő, vizesblokk,
közlekedő és előtérből áll.
Az épülethez zártsorúan kapcsolódik egy 87 m2 alapterületű, 2 és fél szobás szolgálati lakás.
Az udvaron egy 44 m2 alapterületű melléképület áll, melyben 3 kamra és wc van kialakítva.
Az épületek műszaki állapota a szerkezetet és a gépészeti berendezéseket is figyelembe véve a jelenlegi
funkciónak már nem megfelelő. Az épület főleg a tető, nyílászárók, burkolatok, gépészet teljes felújítást
igényel.
A Közgyűlés a 293/2011. (XII.22.) önkormányzati határozatával 2012. február 01. napjával elvonta a
Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola használatából.
Az ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan bérleti díját az alábbiak szerint állapították meg:

Értékbecslők

0765/2 hrsz

Ingatlan-Pont Bt.

45.000,-Ft+ÁFA

Apszis Bt.

40.695,-Ft+ÁFA

Számtani középérték

42.848,-Ft+ÁFA

Javasoljuk az ingatlan nyilvános pályázat útján történő hasznosítását oly módon, hogy a hasznosítónak 2
éven belül kötelessége az ingatlant felújítani azzal, hogy a megvalósuló beruházás térítésmentesen az
Önkormányzat tulajdonába kerül. A felújítás költsége vagy annak egy része az Önkormányzattal a munkák
elvégzését megelőzően kötött megállapodás alapján a bérleti díjból „lelakható” a mellékelt pályázati felhívás
szerint.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 11. § (10) és (11) bekezdései
alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható

szervezettel köthető, amely a hasznosítási szerződésben vállalja, hogy a szerződés szerinti beszámolási,
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és a vagyont a szerződési előírásoknak és a
tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.
A hasznosítási szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy
alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi
kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
A Törvény 11.§ (16) bekezdése figyelembevételével a 25 millió forint értékhatár feletti ingatlant hasznosítani
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
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 forint és
ez alatti forgalmi értéknél a Tulajdonosi Bizottságra ruházza át. A rendelet 23. § (1) bekezdés b.) pontja
alapján az Önkormányzat vagyonát hasznosíthatja bérlőkijelölés, árverés, versengő ajánlatkérés vagy
pályáztatás útján.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése, a 24/2013.
(V.30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése, a 23. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint a 24-26. §-ai
alapján
1./ bérbeadásra jelöli ki a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 0765/2 hrsz-ú,
2406 m2 területű, „tanya” megnevezésű, a valóságban a Mézeshegy Erdőspusztán lévő, volt általános iskola
ingatlanát nyilvános pályázat útján, határozott 15 éves időtartamra.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében a hasznosítás módjaként nyilvános pályázati eljárást
határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint.
3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője

4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a Tulajdonosi
Bizottság elé.

Határidő:

folyamatos

Felelős:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője

5./ Felhatalmazza a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul,
mert a felhívásra egyetlen ajánlat sem érkezik, a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések
megtételéről ismételten gondoskodjon.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 7.
Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

