NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS
KÖZGYÜLÉSÉNEK
151/2014.(VIII. 21.) számú
határozata
a MÁV Zrt-vel kötött adásvételi szerződés megszüntető okirat bemutatásáról és
Nyilatkozat jóváhagyásáról
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Közgyűlés
előterjesztést

megtárgyalt a és

A MÁV Magyar Államvasutak

1.

Zrt. -vel megkötött , a határozat 1. sz. mellékletét

képező ingatlan adásvételi szerződés megszüntetése tárgyú okirat bemutatását és az

azza l kapcsolatos tájékoztatást elfogadja .

2.

A határozat 2. számú mellékletét

képező

NYILATKOZATOT jóváhagyja .

Utasítja : a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogya z elfogadott határozat egy
példányának megküldésével a NYILATKOZAT jóváhagyásáról az MNV Zrt-t
haladéktalanul értesítse.
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értesülnek:
1) A Közgyűlés tagjai
2) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i
3) MNV Zrt .
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közölt alulírott helyen és napon
Felek).

alábbi feltétdekkel

3Z

(Vevő

cs Eladó a továbbiakban együtt :

Prea IIIbul u m

Felek rögzítik, hogy köztük 1010. október 7, napján adásvételi szerződés (továbbiakban:
Szerződés) jött létre az Eladó kizárólagos III arányú tulajdonában lé\ií
Nyí regyháza belterület 6743 helyrajzi számú, 40278 m 2 nagyságú, sporl1elep megnevezes ű
ingatlan. valamint yíregyháza belterület 6707 helyrajzi számú, 7462 m 2 nagyságú ipartelep
Il1cgnevezésű ingatlan (a továbbiakban együttes~n: Ingatlanok) vonatkozásában.
Adá~\ételi

Eladó az Ingatlanokat
104 .000.000,- Ft

kilenc részletben

tönénő

fizetési

. azaz nettó EgyszáZllégymillió Forint, vételárén értékesitette

kötelezeltség melleIt

Vevő

nettó '

részére.

Az Adásvételi Szerződés tárgyát képezö Ingat lanok értékesítését terhelő ÁFA Iizetése az
Adásvételi SzeT7ődés 2, I, pontjában foglaltak szerint a Vevő kötelezettsége. Az Adásvételi
Szerződé értelmében Eladó az Ingatlanok tuh~dol1j()gát a teljes véte lár szá mlájára tÖI1énő
beérkezéséig (utolsó vételárrészlet megfizetésének esedékessége: 2018, zeptember 30.)
fenntnrtja, mely tény az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre került.
Felek rögzítik, hogy az Ingatlanok bil10kbaadására 2010. év novemberében sor került, Vevö a
biliok baadá óta változatlanul birtokon belül vall.
Felek rögzítik továbbá, hogy Ve\ ő az Adásvételi Szerződés 2.3 . pontja szerinti első két
vételárrészletet, vagyis összesen 34 millió forilltot - amel yekböl az első, 20 millió forinto s
ősszegű vételárrészlet egyben foglaló is volt - határidőben megfizetette, azonbrul a 2012,
7eptember hó 30, napjáig esedékes haJmadik részlettel ké edelembe e~ t jelezve Eladó
i, hogy a7.
ré zére, miszerint a további részIdeket nem képes megjjzetni. V. ~ ~'
Adásvételi Szerződés lllegszüntetés~~:;tTgl!1tilTr~~
Zrt. ,0 'e történő

Dr. HOI'Véth Ágnes
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úwdását J..,vdemén)ezte. tekintettei 3na hogy Vevő az MN / Zrt. úiján ingyene<en kh ánJu
mcgs7ercmi az Ingatlanok tulajdonjogát a Ma gyar Államtól n 278/2013 . (XII. 9 ) számú
Közgy ülé i határozat alapjlÍn.
Ve\ ö kijelenti , hogy a7 MNV Zr! . 19az!l.atósága a 90412013. (Xll. IO.) IG számú
határozatával java olta a Kormány részér; a Magyar Állam é a MÁV Z11 . közö tti
"agyonrendezés által "árható an érill tetl tárgyi Ingatlanok térítésmentes tulajdonba adását
N yíregyh:í z3 Megyei Jogú Város ÖnkonnánY7.ata részére az abhan írt feltét el ekkel.
yíreg.! háza \1egyeJ Jogú Város Közgyí"dése 132/2014. (VI 26. ) számú h a táro zatál'~1 jelen
Megyei
Jogú Város
l1legs7üntctö okirat
aláírlÍsára fe lhata lmazta N) írcgyh{v3
Önkonnányza tának polgámle terét.
A ! 32/2014. (07 .07.) száll1ú MA V Zr!. Igazgatósági határo zat előírt a a 1\1,';" V Zrt. számára az
adás\ételi sze r/.ő dé megszün tetését és jelen megállapodás aláírásá t az Ingatlanok áll ami
tulajdonba vétele érdekében.
felek megá llapodnak, hogya köztük létrejön Adás\ ételi Szerződés t jelen s zerződés 
megszülltető okirat (a továbhi akban : megállapodás) aláírásának napjával - a jövőre nézve 
kölcsönös elhntároz:issal megszüntetik , és az alábbiak s7.erint j árnak el. illető l eg számolnak cl
egymással.
I. Felek rög<:ilJ k, hogy jelen megállapodás hatál yha lépését
a7 alábbi pénzösszcgeket fizette meg:

megelözően Vevő

Eladó rés7ére

a) az Adásvételi Szerződés 2.3. pontja szerinti l . részletet, 20 millió Ft-ot , azaz húszmillió
forintot mint vételálTészletet. amelyet Felek az Adásvé teli Szerződés 2.4. pontja szerint
foglalának tekintettek ;
b) az Adásvételi Szerződés 2.3. pontja szerinti 2. részletet, 14 millió Ft-ot, azaz
tizennégymill ió forintot mint vételálTészletet;
c) az Adásvételi Szerződés 2.3 . pontja szerinti 3. részletet, 10 millió Ft-ot , azaz tízmillió
forintot mint vételálTészletet;
d) az Adásvételi SzeJ7ődés 2.3 . pontja szerinti 4. részletet, 10 millió Ft-ot, azaz tízmillió
forintot mint vételárrészletet;
e) az Adá vételi Szerződés 2.3. pontja szerinti 3. és 4. vételárrészle t késedelmes
megfizetésére tekintettel 2.176.000,- Ft a7..az kettőmill i ó - egyszázh etvenhatezer forint
késedelmi kamatot. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kama t összegét egyező akarattal - az
Adásvéte li Szerződésben foglaltak tól eltéröen - 2. 176.000,- Ft-ban állapították meg.
A fentiekre tekintettel Felek rögzítik , hogy Vevö Eladó részére tehát összesen 56 . 176.000,
Ft-ot, azaz ötvenhatmillió-egyszázhetvenhatezer forintot fiz etett meg.
1.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen megálJapouás l . a) pontjában foglalt 20 millió Ft
foglal ó jogcímén az Eladót illeti meg atTa tekintette l, hogy az Adásvételi Szerzödés
megszüntctésére a Vevő érdekkörében felmerülő okból kerül sor.

!. Felek rőgzítik . illetőleg Vevő jelen megállapodás aláírásával elismeJi és nyugtázza, hogy
az I. pontban rész letezeItek szerint álta la már megfizetett 54 millió Ft, azaz
ötvennégymillió fOIint vételánészletet (melyből 20 millió Ft foglaló), valamint 2 .176.000,Ft (*) azaz kettömi llíó-egyszázhetvenhatezer forint késedelmi kamatot (vagyis összesen
56. 176.000,- Ft -ot, azaz ötvenhatmillió- egy"zázhetvenhatezer fOlintot) sem most, sem a
jövőben Eladótól semmilyen jogcímen nem követelheti vissza
len megá ll apodás
aláírásával kifejezetlen lemond . A foglalón fe lüli ÖSS -I,'\."\i JAl.l.~~lW"-=-.J.!:.LcrI_ _
Dt;'uff.OI'{íth",""o:\llapodá ha tálybalépéséig teri prlö-iOOre-türtént -.haszná ~n ak ~l:Fr,~~
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i.3 Tekintettel an a, hogya - 2010. novemb eri - birtokba \·é teltől aL Adás"éteh Szerz.öd':s
megszünteté ének napjáig a Vevő birtokába került az ingatlan. ezért az említett idií taJ1amra
vonatkozóan Vevő Eladó részére használati díj meg fi zetésére köteles, amit Eladó és Vevő
kölcsönösen bru ttó34 millió Ft-ban határozn ak meg. A használati díjról szóló számlát
Eladó kiállitja Jelen megállapodás hatályba lépését követő 15 napon belül. melynek
pén7iigyi rendezésrként Eladó és VevŐ a Ve\ ö áll al már megfizetett 34 millió Ft
vételárrészletet tekintik .
Az Eladó kiállítja jelen megállapodás hatályba lépését kővető 15 napon belül a számlával
egy tekintet alá eső okira tot, az adás\ ételről kiállított szám la helyesbítéseké nl.
2. Felek r6gzítik, ille t őleg Vevő jelen megál lapodás aláírásával elisme!; és nyugtázza, hogy az
Adásvételi Szerződés 5.1. pontjában meghatáro7ott, a yíregyházi Vasuta Sport Club
részére nyújtO!i évi 20 millió Ft , azaz hú szmillió forint támogatást, illetve a7 Adás"étdi
Szerződés 6.1 . pomja szerint az Ingailanokon végzett ve\ ői beruházás értékét. i llető l eg az
Ingatlanokköl kapcsola tos bánnilyen egyéh ráfordítás megtérítését Vevő em most, scm a
j övőben semmi lyen jogcímcn nem kővetclhcti Eladótól. erről jelen megállapodás
aláÍl·ásával kifeje7etten lemond .

3. Felek rőgzítik, hogy az Ingatlanoka t Vevő a jelen megállapodás hatályba lépését követően
- fenntartási költségcik Ve\ ő általi viselése mellett - birtokában tarthatja és ingyenc en
használhatj a a K-6867/2006. sz. Bérleti szerzödéssel terhelten, az Ingatl anok
tulajdonjogának az MNV Zrt. részére történő átruházásáig . A bérlcti jogviszony Vevő mint
bérbeadó és a bérlő kö;.-ött áll fenn az Ingatlanok tu lajdonjogának az MNV Zrt. részére
történő áiruházá áig.
Felek rögzítik, hogy az e l őző bekezdésben emlitett ingyenes birtoklás és haszná lat
biztosítása után a MÁ V Zrt .-nek ÁFA- fi zetés i kö telezettsége keletkezik, ezéJ1 az ingyenes
birtoklás időtart a ma alat t a Vevö Eladó részére havonta 4 8.330,- Ft megfizetésére
(megtérítésére) köteles, - a MÁ V Zrt. által tárgyhó 5. napjáig kiállított .'zamla alapj án
amel y összeg megegyezik havi 179.000,- ft összeghez k apcsolódó ÁFA-fizetési
kötelezcttség összegével. a szám la fi;.-etésének esedéke sége a számla kézhezvétel ét követö
30. nap.
4 . Felek jelen megállapodás hatályha lépésével megszün tetik a 2010 . október 7. napján kötött
Adásvételí zerződést a fentiekben részletezett módon, és kérik sze rző d és megszüntetése
jogcímen a Nyíregyházi Járási Föl dhivataltól a Nyíregyháza belt erület 6743 helyrajzi
szám ú, va lamint a Nyíregyh áza b e lterület 6707 hel yrajz.i számú ingatlanok tulajdoni
lapjainak lll. részéről, a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal 59451/4/20 10.10.13 számú
határozatával feljegyzett t~ulajdonjog fenntaliássa l történt eladás ténye feljegyzésének
törlését, melyhez a Vevő jelen megállapodás a láírásával feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulását adja.
5. A jelen megállapodásból eredö ingatlan-nyilváll1anásban
kőtelezett sége és kö ltsége.

történő

átvezettetés a

Vevő

6 . Vevö kijelenti, hogy válla lja az ingatlanok 15 éves sport célú haszno ítását. Vevő kijelenti.
hogy továbbiakban is együtt kíván működni a Nyíregyházi Vasutas SpOJ1 Clubbal.
7. Felek kijelentik , hogy a jelen megállapodással érintet t adá vételi ügylet vonatkozásában a
továbbiakban egyik fél sem támaszt követelést a másik féli el szemben semmilyen
jogcímen.
Felek jelen megállapodás Vevő általi aláírásának el1enjegyzésére, valam int u
megállapodással. illetőleg az Adásvételi Si'crzödéssel kapcsolatos földj ·vatali eljárásheli
·'r /' á h .I ~ eljes jogh.örií képvisel tre mcgh atalJ}rffa:aJCDr :-~emán Sándo
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Meghatalmazolt a jelen meghatalmazást az ..ellen.legyzem Vevő részéről" zövegnél kt!
sajátkezű a láírásával elfogadja A. megállapodás megkötésével kapcsolatban felmerülő
valamennyi költséget Vevő viseli . Jelen megállapodás tal1almában egyben ügyvédi
tényvázlatnak is minő ül.
9 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem s7abályozott kérdésekben
a magyal" Polgáli rörvénykönyv rendelkezései az inínyadók .
10. Felek cl jelen megállapodással kapc alatban felmerülö vitás kérdéseiket elsődiege en
békés, tárgyalá ·os úton kötelesek rendezni. és kizárólag ennek ikertelensége eset én
fordulnak a Pp. szerint hatáskörrel es illetéke séggel rendelkező bíró ·ághoz.
ll. Jelen megállapodás 8 (nyolc) - egyenként 4 (négy) számozOlI oldalból álló - egy1l1iÍssal
szó szel int megegyező t:redeti, magyal nyelvíí példányban készült.
12 .Jelen megállapodás a Felek általi aláírásával lép hatályba. Amennyiben az aláírásra nt:111
egyidejííleg kerül sor. a megállapodás az ut oL óként aláíró fél általi aláírás napj án lép
hatálybn.
13 .MÁ V Zr! . kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Nyíregyháza
Megyeí Jogu Város Önkonnányzata kijelenti. hogy jogi személy. Felek kijelen tik, hogya
jelen megállapodás megkötésének törvényes akadálya nincs, ügyle t kötői jogosultsággal
rendelkeznek.
14.Fe lek egyebek ben a jelen megállapodást, mint akara tukkalmindenhcn megegyező tartalmú
okiratot jóváhagyólag aláírják .

Nyíregyháza Megyei Jogú V'
Önko1ll1ányzata min t Vevő képvi
dr. Kovács Ferenc
polgálmester

Budapest, :':":'.~:-:.':'.':l: . ~~ .' .. ..
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2. sz. melléklet a 151/2014.(VIII.21.) sz. határozathoz

NYíREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +3642524-500
FAX: +3642524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYILATKOZAT
Alulírott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér
l.), mint leendő átvevő (továbbiakban: Átvevő) a Nyíregyháza belterület 6743 és 6707
helyrajzi szám alatti ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatban Átvevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Átvevő kijelenti , hogy az Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kéreImét

a továbbiakban is fenntartja , és egyben kötelezi magát arra, hogy az Ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemtől nem áll el. Átvevő tudomásul veszi,
hogy amennyiben az Ingatlanok önkonnányzati tulajdonba kerülése az MNV Zrt-nek fel nem
róható ok miatt hiúsul meg, úgy a Magyar Államtól, sem a Magyar Állam képviseletében
eljáró szervezetektől (különös tekintettel az MNV Zrt.) semmilyen jogcímen nem követeli az
Ingatlanon megvalósított beruházásainak ellenértékét.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak Átvevő, vagy az
alkalmazottja, továbbá a megbízottja, illetve ez úton bármely, Átvevővel jogviszonyban lévő
harmadik személy által történő megsértéséből eredő kár megtérítéséért helytáll.

Nyíregyháza, 2014. augusztus 21.
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Nyíregyháza MJV Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Átvevő
(cégszerű

aláírással)

