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Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenlegi legjobb tudomásunk szerint a város legrégebbi épülete az önkormányzat tulajdonában álló, Arany János 12. szám alatti, lakóház megjelölésű ingatlan. Az épület
sem műemléki, sem helyi építészeti védelem alatt nem áll. Jelenleg bérlakásként üzemel. Az üzemeltető Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. kérésünkre felmérte
az épület műszaki állapotát, amelyet az előterjesztés mellékletében olvashatnak.
A műszaki elemzés szerint az ingatlan műszaki állapota nem indokolja az épület lebontását. Amennyiben a Képviselő-testület mégis a bontás mellett dönt, abban az esetben a várható költségek meghaladhatják az ingatlan eladásából várható bevételeket is.
A 362/2013.(X.31.) Kt. határozat 1. pontja szerint az Arany J. tér 12. alatti bérlakások
nem adhatók bérbe. Jelenleg az ingatlanban egy üres komfortos, és kettő darab komfort nélküli lakott bérlakás van. Ez utóbbi lakások bérleti szerződése a Humán Bizottsági határozatának megfelelően 2013.09.30-án lejárt. Az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet szerinti elővásárlási jog
alapján az ingatlan megvásárlására eddig két esetben történt ajánlattétel (2012. október
és 2013. május). A bérlők a felajánlott feltételekkel nem tudják megvásárolni az általuk lakott ingatlanrészt, a vételre csak a részletfizetési kedvezmény igénybevételével
kerülhetne sor.
A lakások külön-külön történő eladása esetén az ingatlant társasházzá kellene alakítani
(emiatt nem lett az üres lakás meghirdetve), ami többletköltséggel járna.
Egy helyi vállalkozó érdeklődött az ingatlan iránt, első körben javasolt az ingatlan vagyonrendelet szerinti (nyilvános pályáztatás) értékesítésének megkísérlése. Mivel
Dombóvár Város Önkormányzatának Szabályozási Terve a dombóvári 219 hrsz-ú ingatlanon út kialakítását teszi lehetővé, indokolt a telekalakítási eljárás lefolytatása után
(útkialakítás, parkoló területe) ismételten értékbecslést rendelni a végleges teleknagyság figyelembevételével és az értékesítési eljárást már e szerint lefolytatni.
A telekalakítás várható költségei: 70-80.000 Ft + Áfa a vázrajzkészítés díja, telekalakítási eljárás költsége ingatlanonként 14.000 + 6.600 Ft.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala
bejelentésre helyszíni szemlét tartott 2014. január 7-én az Arany János tér 12. szám
alatti ingatlanon az épület jókarbantartása ügyében. Az épület homlokzatáról az eresz
aljának egy része ugyanis a szomszédos ingatlanra esett.
A szemlét követően az Építésügyi Hivatal a 2. sz. mellékletben szereplő tájékoztatást
küldte az Önkormányzat felé a 219 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület homlokzati falának állapota ügyében. A Hivatal megállapította, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. elvégezte az épületen a vakolat további lehullását megelőző beavatkozásokat, az épület nem életveszélyes, ezért építésfelügyeleti hatósági eljárást
nem kíván indítani a jókarbantartás érdekében.
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező, Dombóvár, Arany János tér 12. szám alatti ingatlan műszaki
állapota felmérésének eredményét elfogadja.
2. A Képviselő-testület a 362/2013.(X. 31.) számú határozatának 3. pontját módosítja, miszerint az Arany János tér 12. alatti ingatlan nem esik bontási kötelezettség alá.
3. A Képviselő-testület az Arany János tér 12. szám alatti ingatlannak a szabályozási tervnek megfelelő telekalakításával egyetért és az eljárás lefolytatására a
2014. évi költségvetés terhére maximum 200.000,- Ft-ot biztosít.
4. A Képviselő-testület az Arany János tér 12. alatt ingatlant továbbra is értékesíteni kívánja a 362/2013.(X. 31.) számú határozatában foglalt értékesítési feltételek szerint azzal, hogy az ingatlanban lévő lakások továbbra is együttesen értékesíthetők a telekalakítás után aktualizált értékbecslés szerinti forgalmi értéken.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére, pályázati felhívás, szerződések tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2014. május 31.
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