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Tisztelt

Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzata és a LEGO Manufacturing Kft. között - a Közgyű l és
151/2017 .(Vi.29 .) számú határozatával jóváhagyott - 2017 . szeptember 21. napján aláírt csereszerző dés
jött létre, melynek értelmében Önkormányzati tulajdonú és a LEGO Manufacturing Kft. tulajdonát képező
ingatla nok értékegyeztetéssel cseré ltek gazdát. A csereügylet során a Felek megegyeztek, hogy az
ingatlanok kö zött már meglévő nettó 52.993.157-Ft. nagyságú értékkülönbözetet az Önkormányzat a LEGO
kérése szerint a gyárterület bővítéséhez szükséges ingatlanok megszerzésével és a LEGO részére törté nő
átadásával kom penzálja, továbbá a területek megszerzésével kapcsolatban felmerülő egyéb és előre nem
látható költségeket pedig a Felek egymás irányába elszámo lják 2019. június 30 . napjáig.
A fentiekre t ekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő adásvétellel
megszerezte a Nyíregyháza, 0696/44 hrsz.-ú, 0696/45 hrsz.-ú, 0696/46 hrsz.-ú, 0696/47 hrsz .-ú és 0696/48
hrsz.-ú ingatlanok (összesen : 34125 m 2, nettó 65 .565 .950-Ft.) tulajdonjogát, majd a fentiekben említett
szerződés ben foglaltak szerint az ingatlanok művelési ágát megváltoztatta, illetve kialakította a szabályozási
tervben foglaltaknak megfelel ően az ingatlanokat, azaz elvégeztette az ingatlanok megosztását oly módon,
hogy a Tiszavasvári út építéséhez szükséges, sza bályozássa l érintett területek, területrészek (összesen: 7976
m 2 , nettó 15.324.660-Ft.) visszamaradnak az Önkormányzat tulajdonába, míg a szabályozással nem érintett,
beruházási terület megnevezésű ingatlanok (összesen: 26.149 m 2, nettó 50.241.290-Ft.) a 2017-ben kötött
megállapodás szerint kompenzálásként kerülnek átadásra a LEG O részére . Az ingatlanok megszerzésével és
a szabályozási tervben foglaltak szerinti kialakításával kapcso latba n az Önkormányzat részérő l
ingatlanforgalm i igazságügyi szakértői díjak, földhiva tali eljárási díjak, talajvédelmi terv készítésének díja,
fö ldvédelmi járulék összege, geodéta munkad íja stb., összese n: nettó 4.102.683-Ft. költség merült fel.
Az e l őzőe kb en említetteken túl Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezte a Rókabokori út
megépítését, mely jelenleg már zajló beruházás érinti a LEGO Manufacturing Kft. tulajdonát képező
0683/218 hrsz.-ú, 1845 m 2 területnagyságú (a szükséges telekalakítási munkálatok elvégzése előtt még
0683/ 181 hrsz.-ú) ingatlant is. A városi főépítész javaslatára a LEGO-val történt egyeztetések alapján a LEGO
válla lta, hogy a tárgyi ingatlant tekintette l Nyíregyhá za Megyei Jogú Város Önkormányzat ának fejlesztési
elképzeléseire, nem értékesíti a NIPÜF szá mára, hanem ugyanazon, azaz nettó 3800-Ft./m 2-es áron,
összese n nettó 7.011.000-Ft. ért ékben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára értékesíti,
me ly ügyletet a cse reingatlanokkal történő elszámolás sorá n rendez az Önkormányzattal. Ugyanakkor a
beruhá zás zavartalan megvalósítása érdekében a LEGO Manufacturing Kft. területre lépési engedélyben
biztosította az Önkormányzat, illetve a vele szerződésben l évő kivitelező ezen ingatlanra történő rálépését,
az útépítéshez szükséges kivitelezési munkálatok zavarta lan elvégzését.
Az előzőekb e n említettek szerint az Önkormányzat részéről a LEGO irányába fizetendő nettó 60.004.157Ft. összeg (52 .993.157-Ft . + 7.011.000-Ft.) összeg kompenzálásra kerül oly módon, hogy ezen összegbe
beszámításra kerül az Önkormányzat részéről a LEGO által, megszerezni kért, szabá lyozás szerint kialakított,
átadásra kerül ő ingatlano k értéke nettó 50 .241.290-Ft., továbbá az Önkormányzat által, a területszerzés
során megfizetett eljárási díjak összege : nettó 4 .102.683 .-Ft., mely alapján nettó 5.660. 184-Ft. összegű
LEGO részére fizetendő különbözet áll fenn. A Felek a fennál ló különbözet vonatkozásában úgy állapod nak
meg egymással, hogy az a LEGO részére nem kerül megfizetésre, hanem ezen különbözet összege
vonatkozásában az Önkormányzat kötelezettséget vá llal annak figyelembevételére, s a jelen módosít ó
sze rző d és aláírásától számított 5 éven be lül, egy jövőben esedékes fejle sztés során szá molnak el egymás
irányába .
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak szeri nt:
„ Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében
törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon
tu lajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csa k versenyeztetés útján, az összességében
l ege lő nyösebb ajánlatot tevő ré szé re, a szolgá ltatás és el lenszolgáltatás értékarányosságával lehet."

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A §. (1) bekezdésének c)
pontja kimondja, hogy: „A nemzeti vagyonró l szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13.
§ (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági
részese dés vagy ingatlan cseréje esetén."
A fentebb leírtakra, valamint a hivatkozott jogszabályokban foglaltakra tekintettel javasoljuk az
önkormányzat tulajdonát képező, megosztás alapján a 0696/44 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/214
hrsz.-ú ingatlan nettó 9.954.496-Ft., a 0696/45 hrsz .-ú ingatlanból létrejött 0696/216 hrsz.-ú ingatlan
nettó 11.489.652-Ft., a 0696/46 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/ 218 hrsz.-ú ingatlan nettó
10.959.361-Ft., a 0696/47 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/220 hrsz.-ú ingatlan nettó 12.131.382-Ft.,
és a 0696/48 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/216 hrsz.-ú ingatlan nettó 5.706.399-Ft. értékben,
valam int az eljárási díjak nettó 4.102.683-Ft. értékben történő beszámítását, és az ingatlanok
tulajdonjogának LEGO Manufacturing Kft. részére -, illetve a Rókaboko ri út építéséhez szükséges
0683/218 hrsz.-ú ingatlan nettó 7.011.000-Ft.-os áron történ ő beszámítását és tulajdonjogának az
Önkormányzat részére a LEGO Manufacturing Kft. -vel kötendő módosított csereügylet keretében
történő elidegenítését és kérjük a Tisztelt Közgyűléstől, hatalmazza fel Polgármester Urat a
csereszerződés módosításának aláírására .
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
döntésüket meghozni szíveskedjen .

előterjesztésben

foglaltakat megtárgyalni és az ügyben

Nyíregyháza, 2019 . június 18.

Tisztelettel:
vács Feren~..._
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Melléklet a VAGY/9-26/2019. számú

előterjesztés hez :

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„„ .. „„/2019.(Vl.27.) sz.
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött,
2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosít ásáról
A

Közgyűlés

az e lő terjesztést megtárgyalta, és

hozzájárul, az Önkormányzat és a LEGO Manufacturing Kft . között, a 2017 . szeptember 21.
napján alá írt cseresze rződés, az előte rjesztésben foglaltak szerinti módosításához, oly módon,
hogy a különbözetként jelentkező nettó 5.660.184-Ft. összeg a módosított cse resze rződé s
aláírásától számított S éven belül, egy jövőben esetlegesen jelent kező beruházás során kerü l
elszámolá sra a Felek kö zött. Az Önkormányzat részé rő l a jelenleg és a jövőben átadand ó
ingatlanok után felmerülő ÁFA összeget a LEGO Manufacturng Kft. vállalja megfizetni .

vezetőjét,

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási
megt ét elére

Felelős:

Vagyongazdá lkodási Osztály ve zetője

Felhatalmazza:

Dr. Kovács
aláírására

Ferenc

Osztá ly

po lgárm estert

a

a szükséges

cseresz e rz ő d és

A határozatot kapják:
1./ a Közgyű l és tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal bel ső szervezeti egységeinek vezetői
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int ézkedések

módosításának

CSERESZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

AMENDMENT OF EXCHANGE
AGREEMENT

Az (alábbiakban meghatározott) Csereszerződés
J ELEN MÓDOSÍTÁSA (a továbbiakban
.,Módosítás") az alábbi felek között jött létre:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata ( 4400. Nyíregyháza, Kossuth tér
1. sz., adószám: 15731766-2-15 , KSH szám:
15731766-841 1-321-1 5, törzsszám: 731762) (a
továbbiakban: „Önkorm ányzat"); másrészről
a LEGO M anufacturing Korlátolt Felel ősségű
Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, LEGO
utca 15. ; cégjegyzékszáma: 15-09-074038;
statisztikai azonosító jele: 14476732-3240-113-15;
adószáma: 144 76732-2-15) (a továbbiakban:
„LEGO")
(az Önkormányzat és a LEGO a továbbiakban
külön-külön „Fél", együttesen „Felek")

THIS AMENDMENT to the Exchange
Agreement (defined below) (hereinafter the
" Amendment") is made by and bet\'v'een:
the M unicipality of Nyíregyháza City of County
Rank (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
statistical number: 15731766-8411-321- 15,
registration number: 731762), (herei nafter the
"Municipality"); and
LEGO Manufacturing Korlá tolt Felelősségű
Társaság (registered seat: 4400 Nyíregyháza,
LEGO utca 15.; company registration number: 1509-074038; statistical identification number:
14476732-3240-113-15; tax no.: 14476732-2-15)
(hereinafter "LEGO")
(the Municipality and LEGO are hereinafter
individually referred to as a '·Party" and together
the " Parties")
on the date and place indicated below, under the
following terms and conditions:

az alul írott helyen és napon, a
mellett:
1.
ELŐZMÉNYEK

kö vetkező

feltételek

1.

PREAMBLE

1.1.

A Felek rögzítik, hogy a LEGO a
természetben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város külterületén, a 36-os és a 33 8-as
számú főútvonal ak keresztező désében
kialak ított
körforgalmi
csomóponttól
nyugati-délnyugati irányban e lhel yezkedő,
Nyíregyháza külterület 0685/20 hrsz. alatt
nyil vántartott
ingatlanon
munkahelyteremtő
gazdasági-iparilogisztikai központot (a továbbiakban:
„LEGO Iparterület") hozott létre saját
beruházás keretében.

1.1.

The Parties state that LEGO has
established
an
employment-creating
production hall and a logistics facility of
industrial nature as an own investment on
the plot located in nature in the outer area
of Nyíregyháza City of County Rank, to
the west, south-west of the roundabout
bui lt at in the junction ofthe main road no.
36 and the main road no. 338., and which
is registered under the topographical lot
number 0685/20 (hereinafter referred to as
the " LEGO Industrial Zo ne").

1.2.

A LEGO 201 7-ben megkezdte az új
nyíregyházi
gyárának
bővítését
(a
továbbiakban: „ Bővítés"').

1.2.

ln 20 17 LEGO commenced to extend its
new factory in Nyíregyháza (hereinafter
the " Extension").

l.3.

A
Felek
megállapítják,
hogy
a
létesítmények megépítése miatt a teljes
nyugati
ipari
terület
szabályozása
felülvizsgálatra került (Szabályozási terv
szintjén a 0696/83 hrsz. alatt nyilvántartott
út-Tiszavasvári út/36-os számú föút/Salamonbokori
út-07 12
hrsz. alatt
nyilvántartott út területe közötti rész). A

1.3.

The Parties agree that due to the
construction of the facilities, the zoning
regu lations of the entire territory of the
western industrial area had been revised
(which,
in
the
Regulation
Plan,
corresponds to the territory located
between the road of reg istered under
topographical lot number 0696/83 -

Ellenjegyzem / Countersigned
by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

_dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos I legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identificauon number:
36075648

Ellenjegyzem I Countersigned by:

LEGO Manufacturing Kft.

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

Tiszavasvári Road/main road no. 36. Salamonbokori Road and the road
registered under topographical lot number
0712). The technical process of the
amendment of the Regulation Plan had
been completed. On the basis of this
amendment, on 15 December 20 11 . the
General Assembly ofNyíregyháza City of
County Rank discussed the approval of the
amendment of the Long-term City
Development Concept, the approval of the
City Structure Plan and the modification of
the Local Building Regulation, as well as
the approval of the regulation plans that
have been approved by Resolution no.
51/20 11 (Xll.1 6.)oftheGeneralAssembly
of yíregyháza City of County Rank.

szabályozási terv módosításának szakmai
fo lyamata lezajlott. yíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése 2011. december
15-ei ülésén tárgyalta a módosítás alapján
a Hosszú távú Településfejlesztési
Koncepció módosításának elfogadását, a
Település-szerkezeti Terv elfogadását és a
HÉSZ módosítás, illetve a szabályozási
tervek elfogadását. mely módosításokat
yíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Kö zgyűlésének 51 /201 1. (Xll.16.) sz.
határozata alapján elfogadott.

1.4.

A fent iekre tekintettel egyes nyíregyházi

1.4.

With respect to the above, the transfer of
several roads in Nyíregyháza became
necessary between LEGO and the
Municipality, which had been completed
by the Parties in an exchange agreement
concluded on 21 September 2017. The
exchange agreement was approved by
Resolution no. 15 1/2017 (V l.26.) of the
General Assembly ofNyíregyháza City of
County Rank made on 26 J une 2017
(hereinafter the '"Exchange Agreemenf').

1.5.

ln addition, the Parties state that on the
territory of the so-called southern access
route (hereinafter: "Southern Access
Route") situated on the plot owned
originally solely by the Municipality,
located in the outer area of Nyíregyháza,
registered under topographical lot number
07 12/1 as excluded public road, as well as
on the plot (detined as Property6 in the
Exchange Agreement) owned originally
solely by LEGO, located in the outer area
of Nyíregyháza,
registered
under
topographical lot number 0685/59 as
excluded private road. LEGO performed
infrastructure development including, but
not limited to road wearing surface change
and building of a new asphalt coverage
(hereinafter: "Southern Access Route
lnfrastructu re").

utak átruházása vált szükségessé a LEGO
és az Önkormányzat között, melynek
rendezése érdekében a Felek 2017.
szeptember 21. napján csereszerződést
írtak alá, amelyet yíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése 201 7. június 26.
napján meghozott 151/2017. (Yl.26.)
számú határozatával jóváhagyott (a
továbbiakban : .,Csereszerződés").
1.5.

A Felek rögzítik továbbá, hogy a LEGO

beruházásában
eredeti leg
az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő , Nyíregyháza (külterület) 07 12/1
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
közút besorolású ingatlanon és eredetileg a
LEGO kizárólagos tulajdonában lévő (a
Csere szerződésben
lngatlan6-ként
definiált) 0685/59 helyrajzi számon
nyil vántartott, kivett magánút besorolású
ingatlanon fekvő ún. déli bekötőút (a
továbbiakban : „Déli Bekötőút'") területén
infrastruktúra-fejlesztés
ideértve
különösen. de nem kizárólag az út
kopórétegének cseréjét és új aszfalt
burkolattal való ellátását - valósult meg (a
továbbiakban:
„Déli
Bekötő úti
ln fra struktú ra ").

EllenJegyzem I Countersigned
by

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletében/ Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

_ dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
idcnufícauon number:
360756-18

Ellen1egyze111 / Countersigned by:

Dr Kamocsay-Bena Eszter
LEGO Manufacturing Kft.

ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

megfelelően

a Felek a
rendezték a Déli
Bekötöúti infrastruktúra 0712/1 hel yrajzi
számú ingatlanon el helyezkedő részének
számviteli átvételét, valamint további
ingatlanokkal együtt a (Csereszerződésben
lngatlan6-ként definiált) 0685/59 helyrajzi
szám ú ingatlan csere jogcímén történő
átruházását az Önkormányzat részére, a
Déli
Bekötőúti
rajta elhelyezkedő
Infrastruktúra átadásával együtt.

1.6.

According to the above, in the Exchange
Agreement the Parties regulated the
transfer of the part of the Southern Access
Route lnfrastructure situated on the plot
under topographical lot number 071211 for
accounti ng purposes, and, among other
properties, the transfer of the plot under
topographical lot number 0685/59 (defined
as Property6 in the Exchange Agreement)
to the Municipality on the legal title of
' exchange' along with the transfer of the
Southern Access Route lnfrastructure
thereon.

1.7.

A Csereszerződés alapján a Déli Bekötöúti
Infrastruktúra mellett egyéb létesítmények
is átadásra kerültek. Tekintettel arra, hogy
a Csereszerződés alapján a LEGO által az
Önkormányzatra átruházott ingatlanok és
létesítmények
értéke
összesen
52.993 .157,- Ft-tal magasabb volt, mint az
Önkormányzat által átruházott ingatlanok
és létesítmények értéke, az Önkormányzat
vállalta, hogy a különbözet (azaz
52.993.157,- Ft) összegének mértékéig (a
továbbiakban: „Kompenzációs Összeg")
kompenzálja a LEGO-t.

1.7.

Under the Exchange Agreement, in
addition to the Southern Access Route
lnfrastructure, other facilities were also
transferred. With respect to the fact that
under the Exchange Agreement the value
of the properties and facilities transferred
by LEGO to the Municipality was higher
than the properties and the facil ities
transferred by the Municipality to LEGO
with the total amount of HUF 52,993, 157,
the Municipality undertook to compensate
LEGO up to the amount of the difference
(i.e. HUF 52,993, 157) (hereinafter the
"Compensation Amount").

1.8.

Az Önkormányzat a Csereszerződés
rendelkezéseinek megfele l ően a LEGO
további fejlesztési terveinek biztosítása,
továbbá a LEGO Iparterület szabályozási
tervnek történ ő megfelelése érdekében
megszerezte a Nyíregyháza 0696/44-48
hel yrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát
(a továbbiakban: „Eredeti Kompenzációs
Ingatlanok"), és elvégezte a szükséges
telekalakítási eljárásokat az Önkormányzat
által megvalósítandó útfejlesztés és a
LEGO részére átruházandó ingatlanok
kialakítása érdekében.

1.8.

ln accordance with the provisions of the
Exchange Agreement, the Municipality, in
order to ensure the road development to be
completed by the Municipality and the
additional development plans of LEGO
and to be in compliance with the zoning
regulations of the LEGO Industrial Area,
acqui red the ownership of the properties
registered under topographical lot nos.
Nyíregyháza 0696/44-48 (hereinafter the
"Original Compensation Properties"),
and comp leted the plot formation
procedures that were necessary to form the
properties to be transferred to LEGO.

1.9.

Emellett az Önkormányzat jelezte a
LEGO-nak, hogy a Rókabokori út
szélesítése érdekében meg kívánja szerezni
a Csereszerződés és a jelen Módosítás
szerinti ügylet keretein belül a LEGO
kizárólagos ( 1/ 1) tulajdonában álló,

1.9.

Furthermore, the Municipality notified
LEGO that for the purpose ofthe extension
of Rókabokori Road, it wishes to acquire
the plot registered under topographical lot
number 0683/218, located at the external
area ofNyíregyháza at the address of 4400

1.6.

A fentieknek

Csereszerződésben
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Képviseletében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

j ogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identi fi cation number:
36075648

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
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ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
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N yíregy háza (external area) classified as
" excluded private road'', w ith a s ize of
1845 sqm , owned excl us ivel y (1 / 1
ownership ratio) by LEGO. in the
fra mework of the transaction under the
Exchange Agreement and this Amendment
(hereinafter the "R ókabokori Property"),
so the value of w hich shall also be set off
against the Compensation Amount in
accordance with the provisions of th is
A mend ment.

nyíregyházi kü lterületi, 0683/218 hel yrajzi
szám ú, „ki vett magánút" megnevezésü,
4400 Nyíregyházán (külterül et) található
1845 m2 területnagyságú ingatlant (a
továbbiakban: „Rókabo ko ri Ingatla n"),
így annak értéke is beszámítás ra kerül a
Kom penzációs Ö sszegbe jelen Módosítás
rende lkezései szerint.

2.
2. 1.

3.

ÉRTELMEZÉS
A Felek megállapodnak, hogy kifejezett
e l térő rendelkezés hiányában a jelen
Módosításban nagy kezdőbetüvel írt
a
Csereszerződésben
k ifejezések
meghatározott jelentéssel bírnak.

A MÓDOSÍTÁSOK T ÁRG YA

2.

INTERPRETATION

2.1.

The Parties agree that in th is A mendment,
un less it is expressly provided otherwise,
capitalized tenns shall have the same
meaning ascribed to them by the Exchange
Agreement.

3.

SUBJECT OF THE AMENDMENTS

3.1.

A Ko mpenzációs Ingatlanok

3. 1.

The Compensation Properties

3. 1.1.

Az Önkormányzat kizáró lagos (111
arányú) tulajdonát képezik az alábbi
ingatlanok:

3.1. 1.

The followi ng properties are so lel y (i n 1/ 1
ownership
ratio)
owned
by
the
Muni cipality:

a)

a nyíregyházi kü lterületi, 0696/214
hely raj zi számú, „kivett beruházási
terület" megnevezésü, 4400
Nyíregyházán (külterület) található
5 181 m 2 területnagyságú ingatlan (a
továbbiakban: „K o m pen zációs
Ingatlanl" ), ame ly a 0696/44
helyraj zi számú Eredeti
Kompenzációs Ingatlanbó l jött létre.
A Fe lek megállapítják, hogy a
Kompenzációs Ingatlan 1 tulajdoni
lapján semmilyen teher nem
szerepel.

a)

the plot registered under
topographical lot number 0696/214.
located at the exte rnal area of
Nyíregy háza at the address of 4400
Nyíregyháza (external area)
classified as "excluded investment
area", w ith a size of 5 181 sqm
(hereinafter the '·Compensation
Proper tyl ") which was förmed fro m
the Orig inal Compensation Property
under topographical lot number
0696/44. T he Parties state that no
enc umbrance is indicated on the land
registry sheet ofthe Compensation
Property l .

b)

a nyíregyházi külterületi, 0696/216
helyraj zi számú, „kivett beruházási
terület" meg nevezésü, 4400
Nyíregyházán (külterül et) talál ható
5980 m2 terü letnagyságú ingatlan (a
továbbiakban: az „K o mpenzá ciós
Ingatlan2"), amely a 0696/45
hely raj zi számú Eredeti

b)

the plot registered under
topog raphical lot number 0696/216,
located at the external area of
Nyíregyháza at the address of 4400
Nyíregyháza (external area)
classi fi ed as "excluded investment
area" , w ith a size of 5980 sqm
(herei nafter the '·Compensation
Ellenjegyzem / Countersigned by:
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Property2") which ~as fö rmed from
the Original Compensation Property
under topographical lot number
0696/45. T he Parties state that no
encumbrance is indicated o n the land
reg istry sheet of the Compensation
Property2.

Kompenzációs Ingatlanbó l jött létre.
A Felek megállapítják, hogy a
Kompenzációs lngatlan2 tulajdoni
lapján semmilyen teher nem
szerepel.

e)

a nyíregyházi külterületi, 0696/218
helyraj zi számú, „kivett beruházási
terület"' megnevezésű, 4400
Nyíregyházán (külterület) található
5704 m2 terü letnagyságú ingatlan (a
továbbiakban: az „Kompenzációs
lngatlan3"). amely a 0696/46
helyrajzi számú Eredeti
Kompenzációs Ingatlanból jött létre.
A Felek megállapítják, hogy a
Kompenzációs lngatlan3 tulajdoni
lapján semmilyen teher nem
szerepel.

e)

the plot registered under
topographical lot number 0696/218.
located at the external area of
Nyíregyháza at the address of 4400
Nyíregyháza (external area)
c lassified as ''excluded investment
area", with a size of 5704 sqm
(hereinafte r the '"Compensation
Property3"') w hich was fö rm ed from
the Original Compensation Property
under topographical lot number
0696/46. The Parties state that no
encumbrance is indicated on the land
registry sheet of the Com pensation
Property3.

d)

a nyíregyházi külterül eti, 0696/220
helyrajzi számú, „kivett beruházási
terület" megnevezésü, 4400
Nyíregyházán (külterület) található
63 14 m2 területnagyságú ingatlan (a
továbbiakban: az „Kompenzációs
Ingatlan4„), amely a 0696/47
helyraj zi számú Eredeti
Kompenzációs Ingatlanbó l jött létre.
A Felek megállapítják, hogy a
Kompenzációs lngatlan4 tulajdoni
lapján semmil yen teher nem
szerepel.

d)

the plot registered under
topographical lot number 0696/220,
located at the external area of
Nyíregyháza at the add ress of 4400
Nyíregyháza (external area)
classified as "excluded investment
area", with a size of 63 14 sqm
(hereinafter the '"Compensation
Property4"') which was förmed fro m
the Original Compensatio n Property
under topographical lot num ber
0696/47. The Parties state that no
encumbrance is indicated on the land
registry sheet of the Compensation
Property4.

e)

A nyíregyházi külterü leti, 0696/222
helyraj zi számú, „kivett beruházási
terület"' megnevezésű, 4400
Nyíregyházán (külterület) található
2970 m 2 területnagyságú ingatlan (a
továbbiakban: az .,Kompenzációs
lngatlan5„), amely a 0696/48
hel yraj zi számú Eredeti
Kompenzációs Ingatlanból jött létre.
A Felek megállapítják. hogy a

e)

The plot registered under
topographical lot number 0696/222,
located at the external area of
yíregyháza at the address of 4400
Nyíregyháza (external area)
class ified as ··excluded investment
area·'. wi th a size of 2970 sqm
(here inafter the "Compensation
Property5") which was förmed fro m
the Original Compensation Property
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under topographi cal lot number
0696/48. The Part ies state that no
encumbrance is indicated on the land
reg istry sheet ofthe Compensation
Property5.

Kompenzációs lngatlan5 tul ajdoni
lapján semmilye n teher nem
szerepel.

(the properties detailed above in Section
3.1. 1 hereinafter collective ly referred to as
the „Compensation Properties").

(a 3. 1. 1 pontban részletezett ingatlanok a
továbbiakban együttesen ,,Ko mpenzációs
Ingatlanok").
3.2.

A Kompenzációs Ingatlanok értéke

3.2.

Val ue of the Compensation Properties

3.2. 1.

A
Felek
megállapodnak,
hogy a
Kompenzációs Ingatlanok értéke összesen
nettó 50.241.290,- Ft (azaz ötvenmilliókétszáznegyvenegyezer-kétszázk i1encven
fo rint), amelyből az egyes Kompenzációs
Ingatlanok értéke az a lábbiak szerint került
megállapításra:

3.2. 1.

T he Patties agree that th e value of the
Com pensation Properties is a total net
amount of HUF 50,241,290 (that is tifty
million two hundred and forty-one
thousand, two hundred ninety Hungarian
fori nts) from wh ich the value of the certain
Compensation
Properties has
been
established as follows:

a)

a Kompenzációs Ingatl an 1 (nettó)
értéke 9.954.496,- Ft;

a)

the (net) value of the Compensation
Propertyl is HUF 9,954,496;

b)

a Kompenzációs Ingatlan2 (nettó)
értéke 11.489.652,- Ft;

b)

the (net) value of the Compensation
Property2 is HUF 11 ,489,652;

c)

a Kompenzációs Ingatlan) (nettó)
értéke 10.959.36 1.- Ft;

e)

the (net) value ofthe Compensation
Property3 is HUF 10,959,36 1;

d)

a Kompenzációs lngatlan4 (nettó)
értéke 12. 131.382.- Ft;

d)

the (net) value of the Compensation
Property4 is H UF 12.1 3 1,382;

e)

a Ko mpenzációs lngatlan5 (nettó)
értéke 5.706.399.- Ft;

e)

the (net) value of the Compensation
Property5 is H UF 5,706.399;

3.3.

Kompenzációs Ingatlanok megszerzésével
és kialakításával kapcsolatban felmerü lt
költségek

.) ..) .
""

Costs incurred relating to the acq uis ition
and formation of the Compensation
Properties

3.3. 1.

A
Felek
rögzítik,
hogy
az
Ö nkormányzatnál
a
Kompenzációs
Ingatlanok meg szerzésével és szabályozási
terv szerin ti kialakításával összefüggésben
összesen nettó 4.102.683,- Ft (azaz
négym i11ió-százkétezerhatszáznyo Jcvanhárom forint) ö sszegű
kö ltség merült fel (ame ly magában fog lalja
kü lö nösen, de nem kizárólagosan az
igazságügyi szakértői díjakat. földhivatali
e ljárási
díjakat.
talajvéde lmi
terv
készítésének díját és a föld védelmi járulék
összegét)
(a
továbbiakban:

3.3. 1.

The Parties state that a total net amount of
HUF 4,102,683 (that is four mill ion, o ne
hund red two thousand, six hundred and
eighty-three Hungarian forints) incurred as
cost at the Mun icipality re lating to the
acq uisition and
formation
of the
Compensation Properties in accordance
with the regulatio n plan (which contains
including but not limited to the fees of the
forensic expert, land registry office fees.
fee of the preparation ofthe soil protection
plan and the amount of so il protection
contribution)
(hereinafter
the
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„Municipality Costs.').

,.Önkormányzati Költségek.').
3.4.

A Rókabokori Ingatlan

The Rókabokori Property

3.4.1.

A LEGO kizárólagos tulajdonát képezi 3.4.1.
( 1/ 1 tulajdoni arányban) a nyíregyházi
külterületi, 0683/218 helyrajzi számú.
.. kivett magánút"' megnevezésü. 4400
yíregyházán (külterület) található 1845
m2 területnagyságú ingatlan. A Felek
megállapítják, hogy a
Rókabokori
Ingatlanon
az
E.ON
Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.) vezetékjog jogosultja
javára vezetékjog került bejegyzésre a
tulajdoni lap 111. rész (teherlap) 1. pontja
alatt 132 kV-os távvezetékre, 1182 m2
területre.

The plot registered under topographical lot
number 0683/21 8, located at the external
area of yíregyháza at the address of 4400
Nyíregyháza (external area) classitied as
'"excl uded private road", with a size of
1845 sqm is solely (in 111 ownership ratio)
owned by LEGO. The Parties state that
under point 1 of part 111 of the land registry
sheet (encum brance sheet), a cable right
has been registered on the Rókabokori
Property in favou r of E.O Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen,
Kossuth u. 41 .) for a 132 kV power line on
1182 sqm.

3.5.

A Rókabokori Ingatlan értéke

Value of the Rókabokori Property

3.5. 1.

A Felek megállapodnak, hogy a 3.5. 1.
Rókabokori Ingatlan 3.800,- Ft / m2 áron
számított értéke nettó 7.011.000,- Ft (azaz
hétmi 11 ió-tizenegyezer fori nt).

The Parties agree that the net value of the
Rókabokori Property is H UF 7,011 ,000
(that is seven mi 11 ion eleven thousand
Hungarian forints) calculated with HUF
3,800 / sqm.

3.6.

A Felek megállapodása

3.6 .

Agreement of the Parties

3.6. 1.

Az Önkormányzat csere jogc1men
átruházza a kizárólagos tulajdonát képező
Kompenzációs Ingatlanokat a LEGO
részére, valamint megszerzi a LEGO
kizárólagos tulajdonát képező Rókabokori
Ingatlan tulajdonjogát. A LEGO csere
jogc11nen átruházza
a
kizárólagos
tulajdonát képező Rókabokori Ingatlant az
Önkormányzat
részére,
valam int
megszerzi az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát
képező
Kompenzációs
Ingatlanok tulajdonjogát.

3.6.1 .

The Municipality transfers to LEGO on the
legal title of 'exchange' the Compensation
Properties owned
solely by the
Municipality and acquires the ownership
right of the Rókabokori Property sole ly
owned by LEGO. LEGO transfers to the
Municipality on the legal title of
·exchange' the Rókabokori Property
owned solely by LEGO and acqui res the
ownersh ip right of the Compensation
Properties solely owned
by the
Municipality.

3.6.2.

A Felek megállapítják, hogy az
Önkormányzat által a Csereszerződés és a
jelen Módosítás alapján a LEGO részére
átadott ingatlanok és létesítmények.
valamint az Önkormányzati Költségek
értéke mindösszesen nettó 66.903.288,- Ft.
amely az alábbi összegekből tevődik
össze:

3.6.2.

The Parties state that the total value of the
properties and fac ilities transferred by the
Municipality to LEGO under the Exchange
Agreement and this Amendment, and the
Municipality Costs is the net amount of
HUF 66,903,288, consisting of the
following amounts:

3.4.

Ingatlan/létesítmény/köl
tség

Erték (Ft)

3.5.

1

Property/facility/cost

EllenJeg} zem Counters1gned

1

Value (HUF)
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Ingatlan 1
lngatlan2
lngatlan3
lngatlan4
1ngatl an3 -o n

68.708
1.175.756
725.680
372. I 04
7.814.912

el helyezkedő

Csapadékvíz-el vezető
Hálózat
lngatlan3-on
elhelyezkedő Déli
Bekötőúti Közvilágítás
Kompenzációs Ingatlan 1
Ko mpenzációs Ingatlan2
Ko mpenzációs lngatlan3
Ko mpenzációs lngatlan4
Ko mpenzációs lngatlan5
Önko rmányzati
Költségek
Összesen :

3.6.3.

2.402. 155

9.954.496
11.489.652
10.959.3 61
12.131.382
5.706.399
4. 102.683

66.903.288

A Felek megállapítják, hogy a LEGO által
a Csereszerződés és a jelen Módosítás
alapján az Önkormányzat részére átadott
ingatlanok és
létesítmények értéke
mindösszesen nettó 72.563.472,- Ft. ame ly
az alábbi összegekből tevődik össze:
lnga tla n/létesítmény
lngatlan5
lngatlan6
(felépítmény nélkül)
Ingatlan?
lngatlan6-on
e l helyezkedő Déli

3.6.3.

E rték (Ft)
3.865.404
3.354.340
126.608
17.3 16.600

Bek ötőút i

Infrastruktúra
0712/ 1 helyrajzi
számú ingatlanon
e l h elyezkedő Déli

40.889.520

B ekötőúti

3.6.4.

Infrastruktúra
Rókabokori Ingatlan
7.0 11.000
Összesen :
72 .563.472
A
Felek
megállapítják,
hogy
az
Önkormányzat által a Csereszerződés és a

3.6.4.

68.708
Propertyl
1, 175.756
Property2
Property3
725,680
Property4
372 , 104
Rainwater Detlector
7,8 14,912
Netwo rk located on
the Property3
Southern Access
2,402.155
Route Public
Lig htning located on
the Property3
Compensation
9,954,496
Property l
Compensation
11 .489,652
Property2
Compensation
10,959,361
Property3
Compensati on
12, 131,382
Property4
5,706,399
Compensation
Property5
4, 102,683
Municipality Costs
Total :
66,903,288
The Parties state that the total net value of
the properties and fac ilities transferred by
LEGO to the Municipality under the
Exchange Agreement and this Amendment
is HUF 72.563.472 , consisting of the
followi ng amounts:
Property/facility
Value (HUF)
Property5
3,865 ,404
Property6 (wi thout
3,354,340
s uperstructure)
Property7
126,608
Southern Access
17.316,600
Route Jnfrastructure
located on the
Property6
Southern Access
40,889,520
Route lnfrastructure
located on the plot
under topographical
lot number 0712/ 1
Rókabo kori Property
7,011,000
Total:
72,563,472
The Parties establish that the amount ofthe
difference between the total net value of
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the properties and facilities transferred by
the Municipality to LEGO under the
Exchange
Agreement
and
this
Amendment, and the Municipality Costs
(i.e. HUF 66,903 ,288) and the total net
val ue of the properties and facilities
transferred by LEGO to the Municipality
under the Exchange Agreement and this
Amendment (i.e. HUF 72,563,472) is (net)
HUF
5,660,184
(hereinafter
the
„Difference"). The Parties agree that the
amount of the Difference shall be settled
between the Parties in th e course of a
fut ure development affecting the Parties
withi n 5 (fi ve) years from the date of
signing of this Amendment, in a way that
the Municipality shall be obliged to take
into account the amount ofthe Difference.

jelen Módosítás alapján a LEGO részére
átadott ingatlanok és létes ítmények,
valamint az Önkormányzati Költségek
nettó értéke (azaz 66.903 .288,- Ft),
valamint a LEGO által a Csereszerződés és
a
jelen
Módosítás
alapján
az
Önkormányzat részére átadott ingatlanok
és létesítmények nettó értéke (azaz
72.563.472,- Ft) közötti különbözet (nettó)
5.660.184,Ft
(a
továbbiakban:
„Különbözet"). A Felek megállapodnak
abban, hogy a Kü lönbözet vonatkozásában
valamely, a Feleket érintő jövőbeni
fej lesztés során számolnak el egymással a
jelen Módosítás aláírásától számított 5 (öt)
éven belül akként, hogy az Önkormányzat
kötelezettséget vállal a Különbözet
összegének figyelembe vételére.
3.6.5.

A Felek megállapítják. hogy Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyü lése * . ( *
számú határozatával a Kompenzációs
Ingatlanokat csere jogcímén történő
elidegenítésre kijelölte és a Rókabokori
Ingatlan
csere
jogcímén
történő
megszerzéséhez hozzájárult.

3.6.5.

The Parties establish that by its reso lution
No. * . ( * , the General Assembly of
Nyíregyháza City of County Rank
designated the Compensation Properties to
dispose on the legal title of 'exchange' and
approved
the
acqu1s1t1on
of the
Rókabokori Property on the legal title of
' exchange'.

3.6.6.

A Felek kij elentik, hogy jelen Módosítás
megkötése során figyelembe vették az
Önkormányzat által átruházásra kerü lő
nemzeti vagyon (azaz a Kompenzációs
1ngatlanok) tekintetében az A laptörvény
38. cikk (3) bekezdésében foglalt
értékarányosság követelményét.

3.6.6.

The Parties state that in the course of the
conclus ion of the Exc hange Agreement
and this Amendment, they have taken into
account the requirement of value
proportionali ty under Article 38(3) of the
Fundamental Law in respect ofthe national
assets (i.e. the Compensation Properties) to
be transferred by the Municipality.

3.6.7.

A Felek rögzítik, hogy a csereügyletre
teki ntettel
Magyarország
he lyi
önkormányzatairól
szóló 20 11 . évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
„Mötv.") 108/A. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján mellőzték a nemzeti
vagyonról szóló 20 11 . évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: „Nvtv.") 13. § ( 1)
bekezdése szerinti versenyeztetést.

3.6.7.

The Parties state that with respect to the
exchange deal, they have om itted the
tendering procedure req uired under
Section 13(1) of Act CXCVI of 20 11 on
National Assets (hereinafter: '·National
Assets Act") on the basis of point e) of
108/ A( 1) of Act CLXXXIX of 20 11 on
Local
Governments
of
H ungary
(hereinafter: "Local Government Act").

3.6.8.

A Felek megállapítják, hogy a cserével
éri ntett önkorm ányzati vagyon (azaz az
egyes Kompenzációs Ingatlanok) egyed i

3.6.8.

The Parties establish that the individual
gross market value ofthe assets ofthe local
gove rnment
(i.e.
of
the
certain
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bruttó forgalmi értéke nem haladja meg az
vtv. 13. § ( 1) bekezdésében
és
Magyarország
2019.
ev1 központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
5. § (4) bekezdés c) pontjában
meghatározott
értékhatárt
(azaz
25.000.000,- Ft-ot). Ennek megfe lel ően a
Mötv. 108/A. § (2) bekezdése értelmében,
valamint
a
Szabolcs-Szatmár-B ereg
Megyei Kormányhi vatal 2019. j úni us 17.
napján kelt szakmai véleménye (a
továbbiakban: .,Szakmai Vélemény")
alapján jelen csereügylethez az illetékes
megyei kormány hivatal jóváhagyása nem
szükséges. A Szakmai Vélemény jelen
Módosítás 1. számú Mellékletét képezi.

Compensation Properties) a ffected by the
exchange does not exceed the val ue
determined by Section 13( 1) of the
ational Assets Act and point c) ofSection
5(4) of Act L of2018 on the 20 19 Central
State Budget of Hungary (i.e. HUF
25,000,000). Therefore, in accordance
with Section 108/A(2) of the Local
Government Act and in line with the
professional o pinio n of
Government
Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
dated
17 June 20 19 (hereinafter:
"Professional Opinion "), the approval of
the competent county governmental office
shall not be required to the exchange. T he
Professional O pinio n is attached to thi s
A mendment as Annex 1.

3.7.

Az Önkormányzat által átruházandó
Kom penzációs Ingatlanokkal kapcsolatos
általános forgalmi adó megfi zetése

3.7.

The payment of the val ue added tax
relating to the Compensation Properties to
be transferred by the Municipality

3.7.1.

A Felek rögzítik, hogy a Kompenzációs
Ingatlanok a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város
Polgármesteri
Hivatalának
Főépítészi Osztálya által nyújtott és jelen
Módosítás 2. számú Mellékletét képező
tájékoztatás alapján beépíthető területek,
és építési telkeknek min ősü lnek, így az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban : .,Áfa
tv.") 259. § 7. pontja szerint is építési
telkek.

3.7. 1.

The Parties establish that in accordance
wi th the statement of the Chief Architect's
Department of the Mayor's Office of
Municipality of Nyíregyháza City of
County Rank attached to th is Amendment
as Annex 2. the Compensati on Properties
are plots that may be built in, thus, they
shall be qualified as building lands. As a
result. the Compensati on Properties are
building lands also under Section 259 point
7 of Act CXXYII of2007 on Yal ue Added
Tax (hereinafter the ··v AT Acf').

3.7.2.

a
A
Felek
megállapítják,
hogy
Kompenzációs Ingatlanok mint építési
te lkek átruházása az Áfa tv. 86.§ (1) k)
pontja értelmében 27%-os adókul cs alá
esik és a Kompenzációs Ingatlanoknak a
LEGO részére történő átadása az Áfa tv.
általános szabályai szerint i áfa- fizetési
köte lezettséget keletkeztet (egyenes áfafizetési kötelezettség).

3.7.2.

The Parties establish that the transfer of the
Compensation Properties as building plots
is subj ect to a 27% VAT rate under point
k) ofSection 86(1) ofthe VA T Act, and the
transfer of the Compensation Properties to
LEGO raises VA T payment obligation in
line with the general regulations of the
VA T Act (V AT payment obligation in a
norma! way).

3.8.

A LEGO által átruházandó Rókabokori
Ingatl annal kapcso latos általános fo rgalmi
adó megfizetése

3.8.

The payment of the value added tax
relating to the Rókabokori Property to be
transferred by LEGO

3.8. 1.

A Felek rögzítik. hogy a Rókabokori
Ingatl an a Nyíregyháza Megyei Jogú

3.8. 1.

The Parties establish that. in accordance
with the statement of the Chief Architect's
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Department of the Mayor" s Office of the
Municipality of Nyíregyháza City of
County Rank and attached to this
Amendment as Annex 2, the Rókabokori
Property shall be qualified as a public area
fo r traffic purposes of first category, and
s ince it serves the construction of tracks,
roads and other similar structures
(construction site), w hich does not qualify
as a property that may be built-in, it is as a
bui !ding land also under Section 259 point
7 of VA T Act. The Parties declare that a
permission to enter in the area was issued
by LEGO to the Municipality on 18
January 2019 on the basis of which road
construction works have been commenced
on the Rókabokori Property.

Város

Polgármesteri
Hi vatalának
Osztálya által ny újtott és jelen
Módosítás 2. számú Mellékletét képező
tájékoztatás alapján 1. rend ű közlekedési
célú közterületnek minősü l , és mivel
építmények
nyomvonal
j ellegü
e lhelyezésére szolgál (építési terület) és
nem minő s ül beépített ingatlannak, így az
Áfa tv. 259. § 7. pontja szerint is építési
telek. A Felek megállapítják, hogy a
LEGO
2019.
január
18.
napján
teri.iletrelépési engedélyt bocsátott ki az
Önkormányzat részére, amely alapján a
Rókabokori
Ingatlanon
útépítési
munkálatok kezdődtek meg.
Főépítészi

3.8.2 .

A Felek megállapítják, hogy a Rókabokori
Ingatlan mint építési telek átruházása az
Áfa tv. 86. § ( 1) k) pontja értelmében 27%os adókulcs alá esik és a Rókabokori
Ingatlannak az Önkormányzat részére
történő átadása az Áfa tv. általános
szabályai
szerinti
áfa-fizetés i
kötel ezettséget keletkeztet (egyenes áfafizetési kötelezettség).

3.8.2.

The Parties establish that the transfer ofthe
Rókabokori Property as building plot is
subject to a 27% VA T rate under point k)
of Section 86(1 ) of the VAT Act, and the
transfer of the Rókabokori Property to the
raises
V AT
payment
Municipality
obligation in line with the general
regulations ofthe VAT Act (VA T payment
obligation in a normal way).

3.9.

llleték

3.9.

Stamp duty

3.9.1.

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. §
( l) c) pontja értelmében az Ö nkormányzat
teljes személyes
illetékmentességben
részesül.

3.9.1.

The Municipality declares that under
Section 5 (! ) c) of Act XClll of 1990 on
Duties, the Municipality is entitled to have
füli persona! exemption from stamp duty.

3. 10.

Számla kibocsátása

3. 10.

lssue of the invoice

3.10. 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen
Módosítással érintett ügylet tekintetében a
számlákat jelen Módosítás aláírását követő
8 (nyolc) napon belül bocsátják ki.

3.10. 1. The Parties agree that the invo ices shall be
issued by the Parties within 8 (eight) days
followi ng the signing of this Amendment
in respect ofthe transaction affected by this
Amendment.

3. 11 .

3.1 l.

Nyi latkozatok és kötelezettségvállalások

3. 11 . 1. A Felek megállapítják, hogy az ingatlannyilvántartás
adatai
szerint
a
Kompenzációs Ingatlanok és a Ró kabokori
Ingatlan per-, teher és igénymentes, a fe nti
3 .4 . 1 pontban foglalt teher kivételével. A
Felek a saját tulajdonukban lévő ingatlan

Declarations and undertakings

3. 11 . 1. T he Parties state that pursuant to the data
of th e land registry, the Compensatio n
Properties and the Rókabokori Property
are free from any encumbrance, litigation
and claim with the exception of the
encumbrance included in Section 3.4. I

Ellenjegyzem I Countersigned
by:

Ellenjegyzem / Countersigned by:

_ dr. Magyar Zoltán
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma I Bar
identi fication number:
36075648

LEGO Manufact uring Kft.

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

tekintetében szavatosságot vállalnak azért.
hogy a Kompenzációs Ingatlanok és a
Rókabokori
Ingatlan
vonatkozásában
harmad ik személy nek nincs olyan joga,
mel y a más ik Fé l tulajdonszerzését
akadályozná.

above. The Parties. relating to their own
property, respective ly. warrant that no
third party has such right relating to the
Compensation
Properties
and
the
Rókabokori Property w hi ch wo uld hi nder
the acquisition of the ownership by the
other Party.

3. 11 .2. A Felek jelen Módosítás aláírását követő 5
(öt) napon belül, megtekintett állapotban
veszik birtokba a Módos ítás alapján
tulajdonukba
kerül ő
Kompenzációs
Ingatl anokat és Rókabokori Ingatlant.
Felek a birtokbavétel napjától kezdődően
szed ik a Kompenzációs Ingatlanok és a
Rókabokori Ingatlan hasznait és vise lik
azok terheit is.

3. 11 .2. The Parties take the possession of the
Compensation
Properti es
and
the
Rókabokori Property to be acquired under
this Amendment in an inspected condition
w ithin 5 ( ti ve) days following the sig ning
of this Amendment. T he Parties collect the
benetits and bear the burdens of the
Compensati on
Properties
and
the
Rókabokori Property from the date of
taking possession.

3.11. 3. Az Önkormányzat nem szavatol a
Kompenzációs
Ingatlan
ingatlannyi Ivántartásban
fe ltüntetett
területmértékéért. az á llagáért és nem
vállal kötelezettséget közművezetékek
kiváltására vagy haso nló jellegű - a
beépítést, vagy használatot akadályozó körülm ények megszüntetésére.

3. 11 .3. The Municipality shall not warran t the s ize
and status of the Compensation Prope rties
as stated in the land registry. and shall not
undertake to change the public utility
cables or to terminate any other simi lar
circumstance which may hinde r the use o r
the build-in .

3. 1 1.4. A LEGO nem szavatol a Rókabokori
Ingatlan
ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett terü letmértékéért, az állagáért
és
nem
vállal
köte lezettséget
kö zm űvezetékek kiváltására vagy hasonló
j e ll egű - a beépítést, vagy használatot
körülmények
akadályozó
megszüntetésére.

3.1 1.4. LEGO shall not warrant the size and status
of the Rókabokori Property as stated in the
land registry, and shall not undertake to
change the public uti lity cables or to
terminate any o ther simil ar circumstance
which may hinder the use or the build-in.

3.1 1.5. Jelen Módosítás a láírásával a Felek
kö lcsönös, visszavonhatatlan és további
feltétel nélküli hozzáj árulásukat adják
ahhoz, hogy

3. 11 .5. By s igni ng this Amend ment, the Parties
hereby grant the ir mutual. irrevocable and
unconditional consent

a)

a Kompenzációs Ingatlanokra a
LEGO tulajdonjoga 111 tulajdoni
arány ban csere j ogcímén a
nyíregyházi ingatlan-nyil vántartásba
bejegyzésre kerüljö n az
Önkormányzat tul aj donjogának
egyi dejű tö rlése mellett; és

•

to the registration of LEGO's 111
ownership rig ht into the land registry
of yíregyháza relating to the
Compensat ion Properties on the legal
tit le of ·exchange' simultaneously
w ith the deregistration of
Municipality's ownership rig ht; and
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b)

4.

•

a Rókabokori Ingatlanra az
Önkormányzat tulajdonjoga 1/ 1
tulaj doni arányban csere jogcímén a
nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön a LEGO
tul ajdonjogának egyidejü törlése
mellett.

VEGYES RENDELKEZÉ EK

4.

to the registration of the
Municipality's 111 ownership right
into the land registry of Nyíregyháza
relating to the Rókabokori Property
on the legal title of ' exchange'
simultaneous ly with the
deregistration of LEGO ownership
right.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

4.1.

A Felek meghatalmazzák dr. Kamocsay- 4. 1.
Berta Eszter ügyvédet (Kamocsay-Berta
Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi
rakpart 8.. kamarai azonosító száma:
36062540), hogy képviselje a Feleket a
Felek
tulajdonjogának
ingatlannyil vántartásból való töröltetése, illetve
tulajdonj oguknak
Szabolcs-SzatmárBereg
Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi
Járási
Hi vatal
Járási
Földh ivatala
általi
bejegyzésével
kapcso latos
eljárásban .
A
Felek
felhatalmazzák továbbá a fenti ügyvédet,
hogy a B400-as forman yomtatványt
kitöltse, aláírja, valamint a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
yíregyházi
Járás i
Hivatal
Járási
Föld hi vatala részére benyújtsa. Dr.
Kamocsay-Berta
Eszter
a
jelen
meghatalmazást az aláírásával elfogadja.
A bejegyzési eljárás költségeit a LEGO
viseli.

The Parti es hereby give a power of
attorney to dr. Eszter Kamocsay-Berta
(Kamocsay-Berta Ügyvédi Iroda. address:
1054 Budapest. Széchenyi rakpart 8., bar
identification number: 36062540) to
represent them in the procedure in re lation
to the de-registration of the ownership
right of the Parties and the registration of
the ownership right of the Parties by the
of
Local
Land
Registry
Office
yíregyháza (full name ín Hungarian:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Nyíregy házi
Járási
Hi vatal Járási Föld hi vatala). Furthermore.
the Parties authorise the above attorney to
fill, sign and submit the B400 form
document to the Furthermore. the Parties
authorise the above attorney to fit t, s ign
and submit the B400 form document to the
Local
Land
Registry
Office
of
Nyíregyháza. Dr. Eszter Kamocsay-Berta
hereby accepts the power of attorney. The
costs of the registration procedure shall be
borne by LEGO.

4.2.

Felek
jelen
Módosítás
aláírásával
hozzájárulnak, illetve tudomás ul veszik.
hogy
eljáró
ügyvéd
az
ügyvédi
tevéke n yégről szóló 2017. évi LXXV III.
törvény (továbbiakban: „Üttv."), a Magyar
Ügyvédi
Kamara által
kiadott, a
jog ügyletek biztonságának elősegítése
érdekében
végzendő.
valami nt
az
elektronikus
aláírás
használatával
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.
( 11.1 9.) számú szabályzat, valamint a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
m ege l őzésérő l
és megakadályozásáról
szóló 20 17. évi LI 11. törvény a lapján az

By signing this Amendment, the Parties
give their consent and acknowledge that
the attorney at law - accordi ng to the
provisions of Act LXXVIII of2017 on the
Activity
of Attorneys
(hereinafter
"Attorn ey Acf'), the Regulatio n
o.
2/2007 ( 11.19.) on the tasks to be
performed in order to facilitate the securi ty
of legal transactions and related to the use
of e lectronic s ignature issued by the
Hungarian Bar Association and Act LI 11 of
20 17 on the Prevention and Combating of
Money
Laundering
and
Terrorist
Financing - shall take the necessary

4.2 .
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azonosítást. a szemé lyazonosság igazoló
e llenőrzését és az egyéb szükséges ügyfélátvilágítási intézkedéseket megtegye.
ennek keretében a bemutatott azonosító
okmányokró l,
okiratokról
másolatot
készítsen és őri zzen , a szükséges hatósági
adat igénylést elvégezze.

measures fo r the identi fi cation, the
verification of identity and the customer
due diligence, and w ithin this framework
shall make and keep copies of the
presented documents and shall concl ude
the necessary data request from publiclyaccessible records.

4.3.

A Felek kijelentik, hogy magyar jog
alapj án
létrehozott jogi személyek,
rendelkezési,
illetve szerzési joguk
korl átozva
nincs,
továbbá,
hogy
ingatlanszerzésre
és
átruházásra
jogosultak, szerződéskötési képességüket
sem jogszabály. sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem
zárja ki.

4.3.

The Parties state that they are legal entities
established under the laws of Hungary.
The Parties state that their ri ghts of
disposal and acq uisiti on is not restricted in
any way, and that they are entitled to
acq uire and dispose real estate, their ability
to contract is not restricted or elimi nated by
any court order or decree of any
auth orities.

4.4 .

A Felek kölcsönösen kijelentik. hogy jelen
Módos ítást tévedéstől. megtévesztéstő l ,
kényszerítéstő l,
valamint mindennemü
jogellenes magatartástó l mentesen kötik
meg. A Felek rögzítik, hogy jelen
Módosítás kölcsönös érdekeik alapján jött
létre, annak tartalmát ismerik, a benne
foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.

4.4.

The Parties both declare that they conclude
this Amendment free of delusion,
deception, threat or any o ther illegal
behaviour. The Parties state that this
Amendment was concluded o n the basis of
their mutual interests, they are aware of its
content and full y agree w ith its provis ions.

4.5.

A Felek jelen Módos ításbó l fakadó
esetleges vitás kérdéseiket egymás között,
tárgyalás útján kívánj ák rendezni, ennek
s ikertelensége
esetére
kikötik
a
nyíregyházi
székhe lyü,
hatáskörrel
rendelkező
bíróság
kizáró lagos
illetékességét.

4.5.

The Parties w ish to settl e any potential
disputes arising in connection w ith this
Amendment through negotiati ons. in the
event of failure to succeed. they stipulate
the exclus ive jurisdiction of the competent
court in yíregyháza.

4.6.

A j e len Módosításban nem szabályozott
kérdésekben
a
Ptk.
rendelkezései
(el sősorban
annak cserére vonatkozó
rendelkezései) az irányadók.

4.6.

The provisions of the Civil Code (in
particular the prov is ions on the exchange)
shall app ly to all issues no t regulated in this
Amendment.

4.7.

A Csereszerződésnek a jelen Módosítás
á ltal
nem
érintett
rendelkezései
változatlanul hatályosak maradnak.

4.7.

The
provisions
of the
Exchange
Agreement
not
affected
by
this
Amendment s hall re main unchanged,
effecti ve and binding.

4.8.

A j elen Módosítás magyar és angol
nyelven készült, értelmezési kérdésekben a
magyar nye l vű szöveg az irányadó.

4.8.

This Amendment has been prepared in
Hungarian and English languages; in case
of any discrepanc ies, the Hungarian
version shall prevail.

Ellenjegyzem / Countersigned
by·

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

_dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsc
Kamarai azonosító száma I Bar
idenufication numbcr·
36075648

EllenJegy1.em I Countcrsigned by:

LEGO Manufacturing Kll.

Dr Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

Jelen Módosítás 8 (nyolc) példányban került
aláírásra. ame lyek mindegyike ugyanazon
okiratnak minősül.

This Amendment is sig ned in 8 (eight) counterparts.
each of them 'vvhich together shall constitute the
same instrument.

Szerződ ő

This Amendment has been read and its content has
been understood by the contracting Parties, and. as
it is in compliance w ith the Parties' intentions. they
have s igned the A mendment.

felek jelen Módosítást elo lvasás és
kölcsönös értelmezés után. mint az akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyó lag aláírták.

•
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Önkormányzata

LEGO Manufacturing
Korlátolt Fe lelősségű Társaság

ké pvise letében / represented by
Dr. Kovács Ferenc polgármester / mayor
Ellenjegyzem Nyíregyházán. 20 19.
_ _ _ _ _ _ . napján / Countersigned in
2019 by:
yíregyháza on

képviseletében / represented by
Jesper Hassel lund Mikke lsen, Papp Lajos. dr.
agy Zol tán Gábor
Ellenjegyzem Nyíregyházán, 20 19.
_ _ _ _ _ _. napján / Counters igned ín
yíregyháza on
20 19 by:

Dr. Magyar Zoltán

Dr. Kamocsay-Berta Eszter

jogtanácsos / legal counsel
Kamarai azonosító száma / Bar identification
number: 36075648

ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar identi tication
number: 36062540

Ellenjegyzcm I Counters1gned
by:

Ellen1egy?em I Counter igned by:

_dr. Magyar Zoltán
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseletében/ Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

jogtanácsos / legal counsc
Kamarai azonosító S7áma I Bar
ident1 fi cation number
36075648

Dr Kamocsay-Bena Eszter
LEGO Manufacturing Kft.

ügyvéd J attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

1. SZÁMÚ MELLÉKLET I ANNEX 1
Szakmai Vélemény/ Professional Opinion

\lABOL( \ ~lAIMAR IHRH-' Mfl1YU
K< )RMAN) 111\AfAI
Ugy1ratszám SZ/153 01279 212019

Tárgy

Ugy1nrezö Seres Va éna

Hatando
H1v szám

Telefon 42 599 314

szakma vélemény

Melléklet
Dr Magyar Zoltán úr részere
jogtanácsos
Ny1regyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Osztaly
Ny1regyhéza
Ko~suth

tér 1

Tisztelt dr. Magyar Zoltán Uri
A Szabo cs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányh1vatalhoz 2019 1un us 3 napján erkezett kére rriére - a
rende kezésemre á 6 dokumentumok nformác ók alapján - az alábbi szakma vé eményt adom
Jogtanacsos ur kérdése Nytregyháza Megyo1 Jogtí Város Onkormányzata és B LEGO közott 2017 ben
c~ereszerz6dést

kötött me yet módosftam k1ván Az alapszerz6dés szcrmt ti 2 fól tu1a1donfJI

képező

mgaUanok c•-eréltek gazdái oly módon hogy az mgat anok értéke kOzGll fenná'ló kb 53 n1111ó fortnt
értél<kulönbőzetet

az önkormányzat ugy f1zet1 meg

hogy a LEGO á tal kert beruházási temlet

bóvtléséhez szuksóges mga//anokat szem meg ma1d azokat szabá yozásnak megfele/6011 k alaklt1a és
a swkséges területet a tartozás fejében álad1a a LEGO 1eszé1e A módosltas annyival egészuft k1 még
hogy az Onkormányzatnak szt.Jksége volt a Rókabokort ut épftéséhez egy LFGO tulajdont l<Apező
terufetre mely ngatlant a ko csOnős"n e fogadott áron az Önkormányzat

a

szerződés részeként

megvásfJrol A csereugylet értél< e meghaladja

a 25 m 1tó forrntot ae mivel cserér6t van szó /gy nem ke I
az MNV Zrt részéról az Al amot 1 et6 elő vasár Ifis Jog vonatkozásában a ny1lat1<ozat
Kell e

a KormfJ11yh1vatal jóváhagyása a csere tekmteteben (Mótv

108/A

§ (1) bekezdés e) pontja és (2)

be~e1déso)?

Az Alaptö:véry 38 ckke rogz t a remzet vagyonra vonatko16 alapvető rendelkezéseket lgy e ckk (1)
és !3) 41 bekezdése értemében az á am és a tie)-1 ör>kormányzatok tula,dona 'lemzet vagyon A
nemzeti vagyon kezelésének és védc mének celJa a közérdek szolgálata a közös szukségletek
k elég tése és a természeti erö'orrások megóvasa valamint a Jövö remzedéke1< c;zukségleteinek
f gye embevéte e A nemzet vagyon megörzésének véde mének és a nemzet vagyonna va 6 fc e cs
gazdá kodásnak a követe mén~e t sa1<a atos törveny határozza meg Nemzet vagyont csak torvényoen
meghatározott cé ból lehet átrut>azm törvényben meghatározott k véte ekke az értéke: ár>yossa;i
kovetelmé"lyének f1gye embevétele mellett

NemzE:'

vagyon átruházására vagy hasznos1tasára
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vonatkozó szerzödés csak olyan szervezettel köthetö, amelynek tulajdonosi szerkezete felép1tése
valamint az atruháZOtl vagy hasznosításra étengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó
tevékenysége átlátható.
Magyarország helyi önkormanyzata1ról szóló 2011 ev1 CLXXXIX torvény (a tovabb1akban Mötv) 106 §
(2) bekezdése arról rendelkezik hogy a he1y1 önkormanyzat vagyona a tulajdonabó1 és a he 1y1
onKormanyzatot meg1lleto vagyoni értéku iogokból áll, amelyek az ónKorrnanyzat1 feladatoK és celok
ellátasát szolgálják

Az. Motv 107 § - a kimondja hogy a helyi onkormányzatot - törvényben meghatarozott eltérésekkel·
megilletik mindazok a jOQOi< és terhel k IT'1ndazok a kötelezettségek.. amelyek a tulajdonost megilletik
terhelik A tula1donost meg1lletö jogok gyakorlasáról a képv1selo-testulet rendelkezik
A nemzett vagyonról szóló 2011 évi CXCVI torvény (a továbbiakban Nvt) 5 § ( 1) bekezdése
értelmében a helyi onkormányzat vagyona torzsvagyon és üzleti vagyon lehet

Az. Nvtv 5 § (2) bekezdése határozza meg onkormán)'zat eseten a torzsvagyon fogalmát Míg az Nvt 3
§ (1l bekezdése 18 pontJa szennt üzleti vagyon a nemzeti vagyon azon része. amely nem tartozik az
állami vagyon esetén a kincstári vagyonba az onkormányzat1 vagyon esetén a törzsvagyonba

Az. Nvtv 13 § (1) bekezdésére tekintettel törvényben. valamint a helyi onkorrnányzat tulajdonában alló
'lemzet1 vagyon tek ntetében torvényben vagy a he1y1 önkormanyzat rendeleteben meghatarozott
ertékhatár feletti nemzeti vagyon tula1doniogat át7Uházn1

ha torvéry kivételt rem tesz

csak

versenyeztetés ut1an. az összességében legelönyösebb ajánlatot tevö részére a szolgáltatás es
ellenszolgáltatás ertékaranyosságával lehet

Az Nvtv 13 § (2) bekezdése értelmébe" nemzeti vagyon tulaJdoniogát átruházni természetes szemely
vagy átlátható szervezet reszére lehet
Az Nvtv 3 § 11) bekezdes 1 pont1a alapján a törvéry alkalmazásában átlátható szaTVezet
a) az áliaíl" a koltségvetés1 szerv, a köztestület, a helyi onKormányzat, a nemzet1ség1 onkorrr.aPyzat a

tá1sulás az egyházi 1og1 szemé:1y

az

01yan gazdáll-.cxJó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi

önkormányzat külön kulon vagy egyutt 100% os részesedéssel rendelke11k. a nemzetköz.1 szervezet, a
kulfold1 állam. a Külföldi helyhatóság a külföldi állafl't vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Terségröl szólO l""legállapodásban reszes allam szabályozott piacára bevezetett nyllvanosan mukodo
reszvénytársasag.
b) az olyan belföldi vagy Külföldi 1og1 személy vagy 1og1 személyiséggel nem rerdelkezö gazdá!kodó

szervezet. amely megfelel a következo fe1teteleknek
ba) tulajdonosi

szerkezete

a pénzmosás

és a

terrorizmus fmansz •ozása

megelözésérol és

megakadalyozásárOI szóló torveny szerint meghatarozott teny1eges tulajdonosa meg1smerheto

vb) az Európa: Urn6 tagallamaban ,

az

Europa1 Gazdasági Té:ségrol szóló megállapodásban részes

államban a Gazdasági Egyuttmuködés1 és Fe1lesztés1 Szervezet tagflllamában vagy olyan allamban
renaelkez1k adó1.1etoséggel
egyezménye van.

amellyel

Magya'országnak a ketto5 adoztatás e1kerulesérö1 szóló
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be) nem "1inösl.ll a társasági adóró1 és az osztalékadóról szóló torvény szerint meghatározott elle'lorzótt

kulfold1 társaságnak
Magyarország központi koítségvetéséröl szólo 2018 ev1 L torvény 5 § (4) bekezdés e) pontja alapján az
Nvtv 13 § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019 évben 25.0 m111ió forint egyedi brtJttó
forgalmi érték képezi
Az Motv 108/A § (1) bekezdésére figyelemmel az Nvtv 13 § ( 1) bekezdése szertntr versenyeztetés
mellozhetö.
a) a helyi onkormanyzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági társaság részere nem penzbeli

vagyor11 hozzájarulásként történö rendelkezésre bocsátásakor,
b) a helyt önkormányzat tulajdonában lévö nemzeti vagyon állam részére torténö értékesitése vagy

állammal kotott csereugylet esetén és
e) a helyt önkormányzat tulajdonaban lévo tarsaság1 reszesedés vagy ingatlan csereJe esetén

Az Motv 108/A § - hoz kapcsolódó Kommentár szennt az Nvtv 13 § (1) bekezdése szermt törvényben.
valan11111 a helyr onkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekmtetében törvényben vagy a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott érték/1atár feletti nemzett vagyon tula1don1ogát átruház111 - /Ja
torvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés út1án. az összességében legelónyosebb a1ánlatot tllvö
részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosság,1val lehet A 108/A §e versenyeztetés alóli
kivételeket sorolja fel azzal. hogy ezekben az esetekben 1s /ellet ve15enyeztetm. de nem kötelező

A Polgári Torvénykön1vrö1 szóló 2013 évi V torvé'ly 6 234 § - a rendelkezik a csereszerzödésre
vonatkozó szabályokról így ha a felek dolgok tulaJdOnjogának, más iogoknak vagy koveteléseknek
kolcsonos átruházására vállalnak kotelezettséget az adásvete1 szabályait kell

megfelelően af~ almazrn

Ebben az esetben rT"ndegy1k fél eladó a saját szolgáltatása és vevo a mas1k fél szolgáltatasa
tel<:ntetében
A Ptk 6 234 § - ához luzott Kommentar szerint a cseredolog tula1do11}ogának. követelésnek vagy
1ogna~.

az átruházása nem pénz hanem másik dolog tula1don1oga követelés vagy Jog ellenében A csere

t,'lrgya nemcsak azonos nemü szolga/tatás lehet dolog tula1don1ogát el lehet cserélm egy követelésre
egy

Y.ő11etetés

átruházása eg} fog ellenében pedig Ligyancsak cserének

lenyegében az adtisvéte/1

szerződé~

mmősul

A cserét a Pik

szabályaira való utalással szabályozza úgy hogy m111d1<.ét felet a

maga szo/gá//atása lekmtetében eladónak a másik fél szolgáltatása tekmtetében pedig

vevőnek

kell

m1116s1tem Ezen a módon ónálló swbályoz,1s nélkul 1s kezelhetőek a csereszerződésból keletkező
esetleges 1ogv1ták

Az Motv 108/A § (2l bekezdése értelmében az (1) bekezdés c) pontja esetén. ha a cserével érintett
onkormanyzat1 vagyon ertéke a versenyeztetesre vonatkozó torvényben elö1rt értékhatárt meghaladja az
illetékes föváros1 vagy megyei kormanyh1vatat dönt a csereugylet jóvahagyasaról A kormányhivatal a
csereugyletet J6vat1agyja, ha az egyes vagyontárgyak értékére és a szerzodésben foglalt egyéb vagyoni
kotciezettségvállalasra tek1Ptcttel az értékarányosság követelménye megvalósul és egyébkért az Jgylet
"1egkotése az orkorrráryzat kötelezo feladata·nak ellatasa vagy gazdasag1 érdeket sze~pontjából
1ndo~olt
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A hely· önkormanyzat altal kotott csereugyletrez szukséges 1<ormányh1va:ah iovahagyas eljárási
szabalya1ról szóló 126.'2015

{V

27) Korm

re'ldelet részletezi a korrrányh1vatal eliárásanak

•észletszabálya1t
Az Nvt

15 §

a alapján jelen torvény rendelkezéseibe utkozo szerzodés más jOgugylet vagy

rendelkezés semmis
A hivatkozott JOgszabaly1 rendelkezésekre tekintettel az Motv 108/A § ( 1)

be ~.ezdés

c) pontja eseten

amennyiben az önKormányzat az Nvl 13 § {1) bekezdéseben meghatarozott versenyeztetest m lllozn1
kívánja és a cse•evel érintett onkormanyzat1 vagyon érteke 2019 evben 25 0 m1!hó fonni egyedi bruttó
forgalmi értéket meghaladja a kormányhivatal dont a csereugylet jóváhagyásáról
Tá,ékoztatom hogy a Magyar Államot megilleto elövásárlás1 jOQ gyakorolhatóságával kapcsolatos
l<érdés megválaszolása érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelö Zrt - hez fordulhat
Tájékoztatom . hogy a Kormányhivatal az ügyletre vonatKozó valamennyi dokumentum ,nformác1ó
b1rtor.ában dönt a konkrét csereügylet jÓváhagyasaval kapcsolatos eljárásban
hogy a levelemben foglaltak nem tekmtlletók Jogi 11á11ynwtatasnak,

Felh1vom szíves figyelmét

állásfoglalásnak az egyedi J0galkalmazás1 ugyben valamennyi körulmény gondos mérlegeléscvet a
döntést helyben kell meghozni

Ny 1regyháza, 201 9. június

~ • •
Tisztelettel :
Román István kormánymegbízott

~e~~~U~ {Tie~iz1 ,.sábó1

(

-~ J,

dr. Gegé#

ltan

1gazga
'

/

\

2. SZÁMÚ MELLÉKLET / ANNEX 2
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztálya által
kiadott táj ékoztatások /
Statement issued by the Chief Architect's Department of the Mayo r 's Office of
Municipality of Nyíregyháza City of County Rank

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám : FŐÉP/9 17-2 /2019
Ügyintézó:
Halmi-Hódos Katinka
Telefon:
524 524/111.m.

Tárgy:

FÖÉPÍTÉSZI OSZTÁLY
4401 NYIR[GYH....ZA, KOSSUTH rtR 1 PF . a3.
TEL!FON: +)6 4l Sl4·Sso; FAX: +36 42 3 11>-647

E-MAJL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAlA.HU

Szakmal állásfoglalás

Melléklet: 2 db szabályozási terv kivonat

Vagyongazdálkodási Osztály

Tisztelt Címzetti

Osztályunkhoz benyújtott kérelme kapcsán a 0696/214, 0696/ 216, 0696/ 218, 0696/220,
0696/ 222 és a 0683/ 218 hrsz.-ú nyíregyházi külteruleti ingatlanok eladásához kapcsolódóan a
rendezési terv elöirásait érintö kérésére a következö táj ékoztatást adom:
A Nyíregyháza MJV 21/2007.(VI 12.) onk. rendelete alapján a jelenleg hatályos szabályozási
tervkivonatunkon a tárgyi ingatlanok még a 0696/44, 0696/ 45, 0696/ 46, 0696/47 és a 0696/48
hrsz.·ú ingatlan részeként szerepelnek. I d őközben az útszabályozás megvalósítása következtében
telekmegosztás történt mely során kialakultak a kérelemben szere p l ő 0696/214, 0696/ 216,
0696/218, 0696/220 és a 0696/ 222 hrsz.-ú ingatlanok.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyúlése által a város közigazgatási területére vonatkozó
21/2007. (Vl.12) Kozgyülés rendeletével jóváhagyott többször módosított helyi építési
szabályzata és szabályozási terve a Nyíregyháza 0696/214, 0696/ 216, 0696/ 218, 0696/220 és a
0696/222 hrsz.·ú ingatlanokat Egyéb ipari gazdasági zónának (Ge) jelöli ki, tehát beépítésre
szánt területnek m inösül.
A helyi építési szabályzat (16) Jelü nyugati iparterület terü letére vonatkozó sajátos
pontja értelmében:

elő írások

d)

• Az ovezet elsösorban az iparr, oz energioszolgóltatós1 és a településgazdálkodás, o raktározás és
szóllitmányozós, valamint ezek k1szolgóló telephelyei nem zavaró hatású ipori-gazdasagi építmények
elhelyezésére szolgál .. •

Az övezeti Jel: Ge 71186Y
7: egyéb építési zóna az ovezet építészeti karaktere
1: nem kialakult
1: szabadon álló-telepszerü módon építhetö be
8: új telek kialakítása esetén az övezetben megengedett legkisebb építési telek nagysága
4000 m2, legkisebb közbenső telekszélesség som, legkisebb telekmélység 70m
6: maximális beépíthetőség 50%, min. zöldfelületi fedettség: 20%
Y: Az övezetre elöírt max. építménymagasság 26,0 m
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A 0683/218 hrsz.·ú ingatlant a hatályos szabályozási terv 1. rendű közlekedési célú
közterületként jelöli ki, tehát nem beépítésre szánt területnek minösül. A telek egy része Egyéb
ipari gazdasági zóna (Ge) alá esik, azonban folyamatban van a rendezési terv módosítása, mely
során a 0683/218 hrsz.-ú ingatlan teljes területét 1. rendű közlekedési zónába soroljuk.
A helyi építési szabályzat 11. § (1) b) pontja értelmében:
" A területen
az országos és a helyi köwtak, a kerékpárutak, a gépjármil-várakozóhe/yek (parkolók,
1.
mélyporko/ók), járdák és gyalogutak, mindezek csomápantja1, víz· elvezetési rendszere,
kórnyezetvédelmi létesítmények, a kózmúvek és a hírközlés építményei, továbbá
2. a kozút1 közlekedést kiszolgáló
• közlekedési épftmények,
• kereskedelmi, szo/gá/totó, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek,
• igazgatási épületek,
• gazdasági célú épületek, azon befut a tula1donos, a használó és a személyzet számára szolgáló
lakások helyezhetők el. H
Kérem, hogy fenti tájékoztatásunk alapján válaszainkat elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. június 18.
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Szabólyozósi cerv kivonat a 06B3/21B hrsz. ú Inga tlanról
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