Tárgy: Sürgősségi indítvány „A Debrecen, Agrár-innovációs
Park területén található, kialakítás alatt álló 0204/31 hrsz-ú
ingatlan versengő ajánlatkérés útján történő értékesítése”
tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Agrár-innovációs Park területén található egyes
ingatlanok megvásárlásával és befektető részére történő továbbértékesítésével a Debrecen Megyei Jogú
Város Integrált településfejlesztési stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzeléseit,
településfejlesztési céljait kívánja megvalósítani.
Javasolom, hogy az Önkormányzat a Magyar Államtól megszerezni kívánt ingatlanokból kialakuló
0204/31 hrsz-ú, „telephely” megnevezésű, 10 ha területű ingatlant versengő ajánlatkérés útján
értékesítse.
Az ingatlanra vonatkozó értékesítési eljárás lefolytatása, az adásvételi szerződés mielőbbi megkötése,
valamint az ingatlan értékesítéséből származó bevétel mihamarabbi realizálása érdekében kérem a
Tisztelt Közgyűlést, hogy „A Debrecen, Agrár-innovációs Park területén található, kialakítás alatt álló
0204/31 hrsz-ú ingatlan versengő ajánlatkérés útján történő értékesítése” tárgyú közgyűlési
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja
alapján

„A Debrecen, Agrár-innovációs Park területén található, kialakítás alatt álló 0204/31 hrsz-ú ingatlan
versengő ajánlatkérés útján történő értékesítése” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2016. december 14.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 304/2016. (XII. 8.) határozatával
úgy döntött, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a
továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlásában és a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében álló
alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozó vételi kérelmét fenntartja és annak elfogadása esetén
az alábbi ingatlanokat 720.600.000,- Ft + Áfa, azaz 915.162.000,- Ft vételár ellenében, per-, teherés igénymentesen meg kívánja vásárolni:

A Közgyűlés döntésének megfelelően, 2016. december 9. napján a vételi kérelem megküldésre
került az NFA részére.
Az NFA előzetesen arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az ingatlanok értékesítésének elvi
akadálya nincs. Az értékesítéssel kapcsolatos döntés – tekintettel az ingatlanok forgalmi értékére – a
Birtokpolitikai Tanács hatáskörébe tartozik.
Mint ahogy arról már korábban is tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést, az Önkormányzat az
ingatlanok megvásárlásával és befektető részére történő továbbértékesítésével a Debrecen Megyei
Jogú Város Integrált településfejlesztési stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzeléseit,
településfejlesztési céljait kívánja megvalósítani.

A Közgyűlés dönt a szóban forgó ingatlanokat is magába foglaló terület Szabályozási Tervének
módosításáról, mely előírásainak megfelelően, az építési telek értékesíthetősége érdekében a
mellékelt változási vázrajzot készítettük el.
A változási vázrajz szerinti telekalakítás eredményeként a 0204/31 hrsz-ú, „telephely”
megnevezésű, 10 ha nagyságú ingatlan alakul ki.
Az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértők a szóban forgó, kialakítás alatt álló
0204/31 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét a következők szerint állapították meg:

A szakértők a forgalmi érték megállapítása során figyelembe vették a Szabályozási Terv módosítása
miatti értékváltozást, valamint az ingatlanokon található út és közművezetékek bontásának költségét
is.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vevő részére történő birtokba adásának időpontjáig az
ingatlan telekhatárán kerítést épít, melynek költségét a vételár a fentiek szerint tartalmazza.
Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy az ingatlan vevő részére történő birtokba adásának
időpontjáig az ingatlan tekintetében előzetes régészeti dokumentációt készíttet, melynek költségét a
vételár szintén tartalmazza.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5.§ (6) bekezdés c.)
pontjában megállapított - 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték feletti nemzeti vagyon
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
Ugyanezen törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 13. § (1) bekezdése és 19. § (1) bekezdés a.) pontja értelmében a 40 millió Ft forgalmi
értéket meghaladó értékű ingatlan átruházása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Rendelet 22. §-a
alapján a versenyeztetés történhet pályáztatás, árverés, versengő ajánlatkérés, zártkörű elhelyezés
útján.
A Rendelet 28. §-a értelmében versengő ajánlatkérésre az árverés szabályait kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy azon csak a kiíró által meghívottak vehetnek részt, és alkalmazására legalább két
versengő jelenléte szükséges.
A fentiek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat a mellékelt változási vázrajz szerinti
telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének eredményeként kialakuló 0204/31 hrszú, „telephely” megnevezésű, 10 ha területű ingatlant versengő ajánlatkérés útján értékesítse azzal,
hogy az eljárásban a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. és az érintett ingatlanokkal szomszédos
0204/39 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának tulajdonosi körébe tartozó SZINORG Universal
Vagyonkezelő Zrt. vegyen részt.
A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat

A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 24/2013. (V.30.)
önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése, a 22. § c) pontja, a 23. § (1) bekezdés a) pontja,
valamint a 27. §-a, és a 28. §-a alapján
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre kijelöli a 304/2016. (XII. 8.) határozat
alapján vételi ajánlattal érintett ingatlanokból kialakuló 0204/31 hrsz-ú, „telephely” megnevezésű, 10 ha
területű, a valóságban Debrecenben az Agrár-innovációs Park területén található ingatlant.
2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként versengő ajánlatkérést
határoz meg, melyre

- a thyssenkrupp Presta Hungary Zrt.-t (1113 Budapest, Daróczi út 1-3., képviseli: Marc De Bastos
Eckstein ügyvezető), valamint
- a SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt.-t (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36., képviseli: Szűcs
Gyula elnök-vezérigazgató) hívja meg
azzal, hogy vevőnek a versengő ajánlatkérés során legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevőt jelöli ki.
3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát 506.815.050,- Ft + 136.840.064,- Ft Áfa, azaz
643.655.114,- Ft összegben, a versengő ajánlatkérésen történő részvétel letéti díját 64.365.511,- Ft
összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződés
hatálybalépését követő 3 munkanapon belül – a letéti díj beszámításával – egyösszegben megfizetni az
Önkormányzat számára.

4./ Az adásvételi szerződés hatálybalépésének együttes feltételei:
- az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzése,
- a 2686/2016. szám alatt záradékolt változási vázrajz szerinti telekalakítás ingatlan-nyilvántartási
átvezetése,
- az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására meghatalmazott
szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos
nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.
5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a versengő ajánlatkérés lebonyolítására, az adásvételi
szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az aláírásért: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2016. december 14.
Dr. Papp László
polgármester

