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Tisztelt Közgyűlés!
Az OMV Hungária Kft. (Budapest, Andrássy út 100.) által megvásárolt, a Békéssy Béla utca –
Böszörményi út sarkán található, 21359/3 hrsz.-ú ingatlan ügyének előzményeiről az alábbiakban
tájékoztatom T. Közgyűlést:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 51/2008. (III.20.) Ö.h. –val akként döntött, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. kizárólagos tulajdonát képező Debrecen,
Békessy Béla utca –Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz.-ú, 7764 m2 területű ingatlant a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásba DMJV Önkormányzata javára bejegyzett „beépítési kötelezettség,
valamint elidegenítési és terhelési tilalom” törlése nélkül értékesítse az IMMOBIL 2000 Kft. (1149
Budapest, Angol u. 77. sz., képviseletében: Dr. Ruszó Gyula ügyvezető) részére, majd az IMMOBIL
2000 Kft. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, Spar út, képviseletében: Feiner
Péter és Csiba Gábor ügyvezetők) részére.
A Közgyűlés döntött arról, hogy DMJV Önkormányzata kössön négyoldalú szerződést fenti jogügylet
végrehajthatósága érdekében az 51/2008. (III.20.) Ö.h. –hoz mellékelt szerződéstervezet szerint, azzal
a bontó feltétellel, hogy amennyiben bármelyik szerződő fél üzemanyagtöltő állomás építése iránt
hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelmet terjeszt elő az illetékes hatóságnál, vagy
üzemanyagtöltő állomás építése iránti hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelem
előterjesztéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, abban az esetben jelen megállapodás megkötésének
időpontjára visszaható hatállyal érvényét veszti, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására a
teljes elszámolás mellett. Az eredeti állapot helyreállítása azt jelenti, hogy az eredeti
tulajdonviszonyok kerülnek visszaállításra. Együttműködő felek tudomásul veszik, hogy az időközben
végzett beruházások tekintetében kizárólag a beruházó és az OMV között keletkezik elszámolási
kötelezettség.
Az OMV Hungária Ásványolaj Kft. és a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. azzal a kéréssel
fordultak DMJV Önkormányzatához, hogy a megállapodás két lényeges pontja (Szerződéstervezet”
Együttműködési megállapodás” című fejezetének 3./ és 5./ pontja) kerüljön módosításra:
1.) Az eredeti szerződéstervezet érintett fejezetének 3./ pontja rendelkezik a „beépítési
kötelezettség” és ennek biztosítására előírt „elidegenítési és terhelési tilalom” földhivatali
nyilvántartásból történő törlése nélküli értékesítésről.
A fenti rendelkezés kiegészítéseként azt a módosítást kérik, hogy amennyiben a Spar
Szupermarket megvalósul, a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően 15 napon
belül DMJV Önkormányzata adja hozzájárulását a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
részére ahhoz, hogy a „beépítési kötelezettség” és ennek biztosítására előírt „elidegenítési és
terhelési tilalom” bejegyzések a földhivatali ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljenek.
Tekintettel arra, hogy a SPAR Szupermarket megépítését követően az ingatlan további
üzemanyagtöltő állomással történő beépítésére nincs lehetőség, a SPAR Szupermarket megvalósulását
és a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően a fent említett bejegyzések törlése az
Önkormányzat érdekeit nem sérti.
2.)

Az eredeti szerződéstervezet 5./ pontjában megfogalmazott bontó feltétel törlését kérik
tekintettel arra, hogy az Önkormányzattal szerződő felek a területen semmilyen körülmények
között sem tervezik üzemanyagtöltő állomás létesítését. Szándékuk komolyságát azzal
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kívánják jelezni, hogy amennyiben a szerződésből törlésre kerül a bontó feltétel és annak
jogkövetkezményei, úgy a kérelmezők vállalják, hogy amennyiben bármelyik fél (vagy
megbízásából eljáró más személy) üzemanyagtöltő állomás építése iránt kérelmet nyújt be az
illetékes hatósághoz, valamint a kérelem előterjesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást
ad, abban az esetben a szerződést megszegő fél kötbért köteles fizetni DMJV
Önkormányzatának, melynek összege az eredeti szerződéstervezetben szereplő 50.000.000,-Ft
meghiúsulási kötbér helyett 100.000.000,-Ft összegű kötbér.
Tekintettel arra, hogy a bontó feltétel hiányában nem zárható ki teljesen az, hogy bármelyik érintett fél
üzemanyagtöltő állomás építésére engedélyt kérjen az építési hatóságtól, javaslom a T. Közgyűlésnek,
ragaszkodjon az Önkormányzat a bontó feltételnek a szerződésben történő rögzítéséhez.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslatok:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. §. (1) bekezdése, valamint a
25/1997.(VI.20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján
1./ hozzájárul, hogy az 51/2008. (III.20.) Ö.h. mellékletét képező együttműködési megállapodástervezet „Együttműködési megállapodás” című fejezetének 3./ pontja az alábbiak szerint kerüljön
módosításra:
„3./ Együttműködő felek rögzítik, hogy DMJV Önkormányzata az 51/2008. (III. 20.) Öh.
határozatával hozzájárul ahhoz, hogy az OMV Hungária Kft. a kizárólagos tulajdonát képező,
debreceni 21359/3 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Békéssy Béla utca – Böszörményi út
sarkán található mindösszesen 7764 m2 nagyságú belterületi ingatlant (ingatlan) értékesítse az
IMMOBIL 2000 Kft. részére üzletház megvalósítása céljából, majd az IMMOBIL 2000 Kft. a SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. részére továbbértékesítse azt anélkül, hogy az ingatlannyilvántartásba bejegyzett „beépítési kötelezettség” és az ennek biztosítására bejegyzett „elidegenítési
és terhelési tilalmat” törölnék.
DMJV Önkormányzata a SPAR szupermarket megvalósulását, a jogerős használatbavételi engedély
kiadását követően 15 napon belül nyilatkozik, hogy hozzájárul a „beépítési kötelezettség” és az ennek
biztosítására bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom” ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez.”
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a négyoldalú szerződéstervezetnek az 1./ pontban
foglalt módosításnak megfelelő előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a szerződés előkészítéséért:
a szerződés aláírásáért:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a polgármester

3./ Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodásban foglalt feltételek teljesülése
esetén, a 21359/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett „beépítési
kötelezettség” és az ennek biztosítására bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom” ingatlannyilvántartásból történő törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
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Határidő:
Felelős:

a megállapodásban foglalt feltételek teljesülését követő 15 napon belül
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2008. november 27.
Kósa Lajos
polgármester
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