Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
15/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. szeptember 07-i rendkívüli üléséről a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Tanácskozó Termében
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva, Gellai
Józsefné, Hangya Lajosné, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Knapcsek Béla,
Véháné Szedlák Ildikó képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Farkas Zoltánné intézményvezető, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Dr. Dávid Imre polgármester bezárta az intézményi társulás összevont ülését, megköszönte a
részvételt, és elmondta, hogy a továbbiakban Gyomaendrőd Város Képviselő-testületét érintő
előterjesztést megtárgyalására kerül sor rendkívüli testületi ülés keretében. Felhívta a figyelmet, hogy
az ülés nyilvános. A tagönkormányzatok képviselői elhagyták a termet. A gyomaendrődi képviselőtestület létszámában változás nem történt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fős
tagságból jelen volt 12 fő. Hiányzott az ülésről Babos László, Csíkné Timár Éva, Dezső Zoltán, ifj.
Dógi János, Jakus Imre, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölte Katona Lajos alpolgármester urat és Csányi István képviselő urat.
Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjét, az alábbiak szerint:
1. A Fő u. 81/1. ( „ENCI” ) alatt lévő önkormányzati ingatlanok értékesítésére tett ajánlat
megtárgyalása
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
219/2006. (IX. 07.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A Fő u. 81/1. ( „ENCI” ) alatt lévő önkormányzati ingatlanok értékesítésére tett ajánlat
megtárgyalása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A Fő u. 81/1. ( „ENCI” ) alatt lévő önkormányzati ingatlanok értékesítésére tett ajánlat
megtárgyalása
Dr. Dávid Imre polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban előadta, hogy a bizottsági üléseket
követően a tegnapi nap folyamán reggel 8 órakor szóban, majd 11 órakor írásban érkezett vételi ajánlat
az ECO-Consult Hungary Kft.-től az ENCi épületegyüttesének megvásárlására.
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Az ajánlatot tévő Kft. az UWYTA Kht.-val együtt érkezett, ajánlatát ismertette, melynek részeként az
UWYTA Kht további hasznosítását nem zárja ki. Az UWYTA Kht a tárgyalás során egyértelműen
kijelentette, hogy amennyiben az üzlet létrejön, akkor a Kht. egy megfelelő szintű csarnokot rendelne
az ipari parkba, azonban erre 2007. nyara előtt nem kerülne sor. Eddig az időpontig a 70-80 csökkent
munkaképességű dolgozó változatlan körülmények között foglalkoztatásra kerül. Az árajánlat:
21.000.000 Ft + ÁFA. Figyelembe véve az eddig eladott épületrészek értékesítéséből befolyt összeget:
6.500.000 Ft + ÁFA értéket, összesen mintegy 33.000.000 Ft összegért tudjuk eladni az épületet.
A tárgyalás során említésre került, hogy miért nem hozták már korábban az ajánlatukat, hiszen az
önkormányzati választások miatt érdemben dönteni már csak a ami nap vagy a szeptember 14-i ülésen
van módja az önkormányzatnak, és sajnos a bizottsági üléseken már nem tudjuk megfelelően
előkészíteni az előterjesztést. Nyári szabadságolásokra hivatkoztak. A tárgyalás során leszögeztük,
hogy Gyomaendrőd Város nincs olyan pénzügyi helyzetben, ami indokolttá tenné az értékesítést,
szóban ők 15.000.000 ft + Áfa összegre gondoltak, amit mi nem fogadtunk el. A tárgyalás után nem
igazán bíztunk benne, hogy megérkezik az írásos vételi ajánlat, de délig meg is érkezett a már
ismertetett 21.000.000 Ft +Áfa összeggel.
Amennyiben rendbe akarjuk hozni az épületet az kb. 300.000.000 Ft-os beruházást jelentene, és ezt
követően lehetne az épületet használni. Természetesen ebben az esetben egy igen értékes ingatlana
lehetne a városnak. Sajnos az épület felújítására az elmúlt években sem volt lehetőség pályázat
benyújtására. Illetve az ipari park sem volt olyan állapotban, hogy ott esetleg kiváltsuk az UWYTA
Kht. valamiféle csarnokkal, az pedig hogy az önkormányzat saját erőből el kezdi felújítani és eközben
70-80 csökkent munkaképességű ember munkahelye megszűnik, ebből igen nagy felháborodás és
botrány lett volna. Tehát az épület felújítására eddig ezért nem kerülhetett sor.
Tisztelt Képviselő-testület előtt van az ajánlat, a testület határozatképes, tehát a beérkezett vételi
ajánlatot érdemben meg tudják tárgyalni, felkérte a képviselőket mondják el véleményüket,
javaslatukat.
Czibulka György képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint az épület állapota
egyre romlik, egyre többet kellene ráfordítani, úgy érzi, hogy ez egy megfelelő összegű ajánlat, melyet
el kell fogadni, az épületet el kell adni. Az épületet nem viszik el innen, az itt marad, amit ráköltenek
azt nem a város pénzéből teszik és mégis Gyomaendrőd Városa gazdagodik egy új használható
épületegyüttessel.
Katona Lajos alpolgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy javasolja az épület eladását, nincs
értelme annak, hogy nézzük az épület állagának továbbromlását. Kérdése az lenne, hogy az
előterjesztésben az szerepel, hogy a jövő évben fizetik a vételár összegének másik felét, hogyan
történik a tulajdonosi bejegyzés.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésében elmondta, hogy a vételi ajánlatban ugyan a 2007-es
határidő szerepel, de szóban jelezték a Kft. felé, hogy az Önkormányzat csak 2006. évi fizetési
teljesítést fogad el, a határozati javaslatban már ez az időpont szerepel. Tehát a Földhivatali
bejegyzésre a teljes vételár megfizetése után kerül sor. Telefonon a teljesítés időpontjának egyeztetése
megtörtént, melyet a Kft. elfogadott.
Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
220/2006. (IX. 07) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete figyelemmel az „ENCI” ingatlanok értékesítésére
hozott 93/2003.(VI.24.) KT. határozatára, az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi
ingatlanokat értékesíti Eco-Consult Hungary Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 60. III./2. )
részére az alábbi feltételek mellett:
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1./
Értékesítésre kerülő ingatlanok:
Gyomaendrőd, 6773/5/A/2. hrsz. élelmiszercsomagoló épületrész ( volt szociális épület )
Gyomaendrőd, 6773/6. hrsz. parkoló
Gyomaendrőd, 6773/7. hrsz. üzlethelyiség
Gyomaendrőd, 6773/8. hrsz. irodaház
Gyomaendrőd, 6773/9. hrsz. udvar
2./
Az ingatlanok egészére az eladási ár: 21 millió Ft + ÁFA.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ajánlatát 2006. szeptember 30. napjáig tartja.
4./
A szerződés megkötése a Vevő nyilatkozatától számított 15 napon belül.
5./
A vételár kiegyenlítése: 11 millió Ft + ÁFA szerződés aláírását megelőzően banki átutalással.
A fennmaradó 10 millió Ft + ÁFA vételárhátralék megfizetése legkésőbb 2006. december 31.
napjáig.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
Bejelentés, hozzászólás nem lévén, megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Katona Lajos
hitelesítő

Csányi István
hitelesítő
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