Javaslat
az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére

Ó z d, 2011. június 21.

Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke

Előkészítő:

PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térség foglalkoztatási
helyzetének javítása és a gazdaság fejlesztése érdekében támogatta az LHH
program ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázattal fejlesztendő iparterületeken vállalkozások
létrehozását.
Az Ózd, Sajóvárkony-Tábla térségében külső infrastruktúra fejlesztésbe bevont ózdi
belterületi 9259/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására a Képviselő-testület
185/KH/2009.(XII.8.) határozatában az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzata a térség foglalkoztatási helyzetének javítása és a
gazdaság fejlesztése érdekében a 9259/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázattal érintettek részvételével gazdasági társaságot hoz
létre, Ózdi Csőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel, 2 M Ft
törzstőkével, az alábbi tagokkal és tulajdonosi arányokkal, Budapest, I. kerület,
Donáti utca 49. szám alatti székhellyel, az ózdi belterületi 9259/4 hrsz-ú ingatlanon
létesítendő fiókteleppel:
- Önkormányzat
16 %
- Inprom Ingatlanfejlesztő és Projektmenedzser Kft.
28 %
- KAPILLAAR OÜ Kft.
28 %
- START AUTÓ Kft.
28 %
Ózd Város Önkormányzata vállalta, hogy a külső infrastruktúra fejlesztésére nyújt be
pályázatot az ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázati felhívásra. Az Ózdi Csőgyártó Kft. tagjai
vállalták, hogy a társaság belső infrastruktúra fejlesztésére nyújt be pályázatot az
ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy amennyiben a társaság vagy
az Önkormányzat nem nyer pályázati támogatást, akkor a társaságban való részvétel
okafogyottá válik, és az Önkormányzat névértéken eladja a társaság tagjai részére
az üzletrészt.
A projekt megvalósítására létrejött MEGÁLLAPODÁS (1. melléklet) 7. pontja az
alábbiakat fejti ki az önkormányzati üzletrész megvásárlása vonatkozásában: „Felek
rögzítik, hogy bármelyik pályázat sikertelensége esetén az Önkormányzat üzletrészét
– tekintettel arra, hogy a társaságban való részvétele okafogyottá válik – a társaság
tagjai a pályázat elbírálását követő 30 napon belül a társasági szerződésben
rögzítettek szerint névértéken megvásárolják.”
Hegedűs László, az Ózdi Csőgyártó Kft. ügyvezetője megküldte a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség levelét (2. melléklet) - amelyben a
NORDA elállt a támogatás odaítéléséről szóló döntésétől – és a fentebb ismertetett
megállapodásra hivatkozva felajánlja az Önkormányzat üzletrészének névértéken
történő megvásárlását.
Javaslat:
Tekintve, hogy az Önkormányzat részvétele a projektben okafogyottá vált, az
Önkormányzat értékesítse a 2 M Ft törzstőkével alakult Ózdi Csőgyártó Kft-ben
meglévő 16 %-os üzletrészét névértéken, azaz 320.000 Ft értéken.
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Határozati javaslat
…/KH/2011.(VI.21.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.

Az Ózdi Csőgyártó Kft. (székhely: Budapest I. ker., Donáti u. 49., telephely:
Ózd, 9259/4 hrsz) projektje az ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázatot kiíró, a NORDA
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. hivatalos tájékoztatása alapján nem nyert pályázati támogatást, ezért az
Önkormányzat társaságban való részvétele okafogyottá vált.
Az Ózd Város Önkormányzata és az InProm Ingatlanfejlesztő és Projekt
Manager Kft., a START AUTÓ Kft., valamint a KAPILLAAR OÜ között 2010.
február 8-án kötött Megállapodás 7. pontja alapján az Önkormányzat
névértéken, 320.000 Ft-on, azaz Háromszázhúszezer forinton értékesíti az
Ózdi Csőgyártó Kft-ben meglévő 16 %-os üzletrészét a társaság tagjai
részére.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi
szerződés aláírására.

Felelős: üzletrész adásvételi szerződés előkészítéséért: PH Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
szerződés aláírásáért: polgármester
Határidő: 2011. július 31.

