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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 30-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 604/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása fedezetének
biztosítására

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:

241/2011.(VI.30.) Kt. határozat
1.Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 604/1
hrsz.-ú ingatlan megvásárlását a tulajdonában lévő államkötvény
értékesítéséből finanszírozza. Felhatalmazza a Polgármestert, a
vételárnak megfelelő 61.000.000,- Ft névértékű államkötvény
értékesítésére, az ingatlanvásárlás kifizetési határnapjához
igazodva. Az államkötvényt a legjobb ajánlatot tevőnek kell
értékesíteni a két banktól bekért ajánlat alapján, melyeknél az
önkormányzat értékpapír-számlával rendelkezik.

2.Miután a Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a
Fermenta Kft ( 2049 Diósd, Vadrózsa u. 9) a Promontorbor Zrt
ellen felszámolási eljárást kezdeményezett a Fővárosi Bíróságon,
ezért a vételár kiegyenlítése előtt, a Képviselő-testület az alábbi
nyilatkozatok meglétét tartja szükségesnek:
 a) a Promontorbor Zrt külön nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy ellene nincs csőd, felszámolási vagy végelszámolás miatti
eljárás folyamatban.
 b) a Promontorbor Zrt csatolja a Fermenta Kft-vel ( 2049
Diósd, Vadrózsa u. 9.) az adósságrendezésről szóló megállapodást,



valamint a Fermenta Kft. nyilatkozatát, hogy további követelése
nem áll fenn, és visszavonta a csődeljárási kérelmét. 
Mindkét iratot a Promontorbor Zrt ügyvédileg ellenjegyzett
okiratban csatolja.

3.A Képviselő-testület a fenti nyilatkozatok tartalmi megfelelése
alapján felhatalmazza a polgármestert a vételár kiegyenlítésére,
amennyiben jogilag a nyilatkozatok ezt alátámasztják és a fedezet
rendelkezésre áll.

4.Abban az esetben, ha a Promontorbor Zrt a külön nyilatkozatokat
legkésőbb 2011. július 11-éig nem teszi meg, úgy a
képviselő-testület kezdeményezi a szerződés felbontását, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felbontásáról szóló
megállapodást írja alá az önkormányzat nevében.

A Képviselő-testület ezen határozat elfogadásával egyidejűleg
módosítja a 166/2011.(IV.28.) Kt. határozatát egyrészt a fedezet
vonatkozásában, mivel a fedezet nem hitelfelvételből kerül
biztosításra, hanem értékpapír értékesítésből, másrészt a vételár
összegszerűsége vonatkozásában, mivel a határozatban
megállapított 62.496.000,-Ft vételár helyett alacsonyabb,
61.000.000,-Ft vételár lett a tárgyalások alapján meghatározva. A
166/2011.(IV.28.) Kt határozat további része változatlan marad.

Határidő:  kötvényértékesítésre 2011. július 30, továbbiakban
folyamatos
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette


