














Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere 

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati lakás 

értékesítése tárgyában 

Tisztelt hajdúsámsoni Lakossági 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (Kat.) - mint sarkalatos törvény - 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Előzmények: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az 55/2020. (V. 29.) polgármesteri 
határozatban elhatározta, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az önkormányzat 
üzleti vagyonába tartozó, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati, 
társasházi lakást legalább 14 OOO OOO Ft áron értékesíti. 

Az ingatlan ingatlanforgalmazó gazdasági társaság közreműködésével kerül értékesítésre, azzal, hogy 
az értékesítéshez kapcsolódó jutalékok és egyéb költségek vonatkozásában az ingatlan adásvételi 
értékének legfeljebb 3,5 %-áig vállalhat kötelezettséget. 

Jelenlegi helyzet: 
Az ingatlan értékesítésére vonatkozóan vételi ajánlat érkezett az önkormányzathoz 2020. június 
11. napján az Otthon Centrum Partneriroda (Molnár Agency Kft.) ingatlanforgalmazó 
közreműködésében.
A vételi ajánlat V. F. () hajdúsámsoni lakostól érkezett.
A vételi ajánlat 14 500 OOO forint összeget tartalmaz, melyből az ingatlanforgalmazó cég jutaléka 
legfeljebb 3,5% lehet.
Az ingatlanforgalmi szakértői jelentésben meghatározott 14 OOO OOO forintos összegre tekintettel 
a vételi ajánlatban megjelölt összegből 14 OOO OOO forint az önkormányzatot megillető összeg, 
bruttó 500 OOO forint (3,4 %) az ingatlanforgalmazó jutalékaként kerül megállapításra. A vételi 
ajánlat alapján a vevő 1 OOO OOO Ft összegű foglalót fizet az önkormányzatnak az adásvételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg (300 OOO forint már ajánlati biztosítékként letételre került az 
ingatlanforgalmazónál).
A vételárból ezt követően fennmaradó összeget az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas 
adásvételi szerződés aláírásától számított 120 napon belül, de legkésőbb 2020. szeptember 30. 
napjáig vállalja a vevő (13 500 OOO forint) egy összegben.
A vevő bankkölcsönt a vételár kifizetéséhez nem vesz igénybe. Az adásvétel ÁFA mentes.

Az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek az Ltv. 62. § (3) bekezdésében előírt 
felhasználási célokra fordíthatóak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § 
(4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást
elfogadni szíveskedjen



62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek 
bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből 
származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: lakásrendelet) 23. §-a előírásai alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. § (2) bekezdése, 14. (2)-( 4) bekezdéseire tekintettel, összhangban Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) 
önkormányzati rendelete szabályaival - elhatározza, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti 
önkormányzati, társasházi lakást, mint üresen álló önkormányzati bérlakást, a lakásrendelet 23. §
ában meghatározottakra tekintettel értékesíti. A foglaló mértéke a korábbi polgármesteri határozatban 
megjelölt összegtől eltérően és azt pontosítva 1 OOO OOO forintban kerül meghatározásra. 

A megjelölt ingatlan ingatlanforgalmazó gazdasági társaság közreműködésével kerül értékesítésre, 
azzal, hogy az értékesítéshez kapcsolódó jutalékok és egyéb költségek vonatkozásában az ingatlan 
adásvételi értékének legfeljebb 3,5 %-áig vállalhat kötelezettséget. 

Ennek megfelelően - összhangban az ingatlanra vonatkozó B 45/2006. számú értékesítési 
szakvéleményben meghatározott 14 OOO OOO forintos összeggel - Hajdúsámson Város 
Önkormányzata a V. F. () magánszemély által megajánlott 14,5 M Ft ajánlati árra tekintettel 14 
500 OOO Ft, azaz tizennégymillió-ötszázezer forint értékben, adásvétel formájában értékesíti a 
4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati, társasházi lakást V. F. () 
részére a jelen határozatban rögzített feltétekkel. 

- Az ingatlanforgalmi szakértői jelentésben meghatározott 14 OOO OOO forintos összegre
tekintettel a vételi ajánlatban megjelölt összegből 14 OOO OOO forint az önkormányzatot megillető
összeg, bruttó 500 OOO forint (3,4 %) az ingatlanforgalmazó jutalékaként kerül megállapításra.

- A vételi ajánlat alapján a vevő 1 OOO OOO Ft összegű foglalót fizet az önkormányzatnak az
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg.

- A vételárból ezt követően fennmaradó összeget az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas
adásvételi szerződés aláírásától számított 120 napon belül, de legkésőbb 2020. szeptember 30.
napjáig teljesíti a vevő (13 500 OOO forint) egy összegben. A vevő bankkölcsönt a vételár
kifizetéséhez nem vesz igénybe.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdései alapján a 
polgármester az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése vonatkozásában az állami 
elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szervet megkeresi az adásvételi 
szerződés megküldésével, az állami elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megadása 
céljából. 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet ingatlan értékesítésével 
összefüggésben az adásvételi-szerződés megkötéséről, valamint az állami elővásárlási jog 
gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv megkereséséről gondoskodik, továbbá az 
önkormányzat ügyvédjének közreműködésével az összes szükséges intézkedést megteszi. 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2020. szeptember napja 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester �t1\son v.
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polgármester 

,,A döntéshozatalra a Kat. 46. 

Az előter'esztést készítette: dr. Danku József 

Városfe'lesztési és Műszaki Osztál : Szőkéné Diósze i Mária osztál vezető 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető 

Aljegyző: dr. Deák Bernadett 

Jegyző: dr. Danku József 
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1. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára 1.
tárgykörben előterjesztett 2019. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámolót) az
alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja.

31.961.552 eFt mérlegfőösszeggel 
241.733 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba 

helyezze a 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének a) pontja 
szerint 

A társaság saját tőkéje a 2020. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a vagyonkezelt 
eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék képzése miatt. 

2. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára 2.
tárgykörben előterjesztett 2020. évi üzleti tervet, mint tájékoztató anyagot elfogadja.

3. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint a Debreceni Vízmű Zrt. minősített többségű befolyással
rendelkező részvényese Igazgatóságának 84/2020. (05. 08.) sz. határozata, mint javaslat alapján a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára 3. tárgykörben
előterjesztett új vezérigazgató személyét és javadalmazását a következő határozat szerint elfogadja:
1.) Hajdúsámson Város Onkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere elfogadja a 
Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének azon megállapítását, hogy a Kormány által a 4012020. (Ill. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben alkalmazandó, a jogi személyek működésére 
vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazó 10212020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) 
bekezdésben foglaltak alapján Ányos József László jelenlegi vezérigazgatónak a 
megbizatása a vészhelyzeti speciális rendelkezésekre tekintettel, 2020. június hó 30. napjáig 
törvénynél fogva meghosszabbodik. 

2.) Hajdúsámson Város Onkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere elfogadja, hogy a 
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2020. július 1. napjától kezdődő hatállyal, 
határozatlan időtartamra G. F. () .sz. alatti lakost választja meg. 

3.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere elfogadja és 
jóváhagyja a vezérigazgató által 2020. május 11. napján előzetesen aláírt munkaszerződést az 
abban foglalt javadalmazási feltételekkel, amelyeket a szerződés 11., 12., 13. és 14. pontjai 
tartalmaznak. 
Elfogadja továbbá, hogy a Közgyűlés meghatalmazza a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatóságát, képviseletében annak mindenkori vezérigazgatóját a munkáltatói jogok 
gyakorlására. 

4.) Az új vezérigazgató megválasztására tekintettel Hajdúsámson Város Onkormányzata Képviselő
testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson 

Város Polgármestere elfogadja a Társasági Alapszabályának VII. fejezete 2. pontja 
módosítását és ott, az új vezérigazgató G. F., () nevének és adatainak feltüntetését és hogy 
elrendelje a Társaság alapszabályának VII. fejezet 

3. pontja módosítását akként, hogy a vezérigazgató megbízatása 2020. 07. 01. napjától
határozatlan időtartamra szól.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlését a döntésről 
értesíti és a szükséges további intézkedéseket megteszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2020. június 15. 

Jegyző: 

AntaJlcs 
polgármester 

Szabóné Mudri Ildikó 

Szőkéné Diósze i Mária osztál vezető 

Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztál vezető 
Dr. Deák Bernadett 

Dr. Danku József 
















