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BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 
B é k é s , Petıfi u. 2. sz. Tel.: 66/411-011  
 
 
 Tárgy: Interpellációra válasz 
 
Szalai László 
Képviselı Úr 
 
H e l y b e n 
 

Tisztelt Képviselı Úr! 
 

A Polgármesteri Hivatalba 2009. február 18-án e-mailben eljuttatott interpellációs 
kérdéseire az alábbi választ adom: 

 
1. Az Európa Universitas Kft. részére 2008. évben az alábbi kifizetések 
történtek: 

 
• 2008. 04. 30.    1.200.000,- Ft 
• 2008. 07. 20.    1.200.000,- Ft 
• 2008. 09. 18.    1.200.000,- Ft 
• 2008. 11. 30.    1.200.000,- Ft 

 
             Bevétel:        irodabérlet                        57.600,- Ft 
 

 
2. A BUDAPEST PRIVINVEST Kft. részére 2008. évben teljesített kifizetések: 

 
• 2008. 10. 10. alapdíj     360.000,- Ft 
• 2008. 11. 13. alapdíj     360.000,- Ft 
• 2008. 12. 12. jutalék             8.232.976,- Ft 
• 2008. 12. 23. alapdíj     360.000,- Ft 

9.312.976,- Ft 
 

A pénzügyi tanácsadásra kifizetett összeg alapja 
(Az elvárt és tervezett hozamon felüli rész) 80.069.738,- Ft 
 
- Ebbıl fizettük ki a tanácsadói tevékenység számláit 9.312.976,- Ft 
- Ebbıl fizettük ki a pályázat írók céljutalmát és azok járulékait 2.327.000,- Ft 
- A maradék összeg az eredeti kötvényforrás tıkéjét növeli 68.429.762,- Ft 
 

3. Arra a kérdésére, hogy miért nem került sor foglaló kikötésére az eredeti, a 
Bagoly vendéglı értékesítésével kapcsolatos 2008. február 20-án kelt adásvételi 
elıszerzıdésben, az alábbi választ adom:  

A február 20-án kelt adásvételi elıszerzıdés aláírásával egyidejőleg nem került 
megszüntetésre az Orbán és Tsa. Kft. és a LISZ Kft. által, az interpelláció tárgyát képezı 
ingatlan vonatkozásában megkötött bérleti szerzıdés. Ez alapján az éttermet üzemeltetı 
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Orbán és Tsa. Kft. havi 68.785,- Ft + ÁFA összegő bérleti díjat fizetett. A 2008. októberi 
adásvételi elıszerzıdés-módosítással egyidejőleg a bérleti szerzıdés megszüntetésre került. 

A vevı már a pályázata benyújtásakor is jelezte, hogy az ingatlant a késıbbiekben 
étteremként kívánja hasznosítani, ezt azonban nem teheti meg, mivel annak egy része a 
településrendezési terv szerint zöldfelületi övezeti besorolást kapott –ami miatt az ingatlan 
adott részének csupán 2 %-a beépíthetı. Errıl a körülményrıl az Orbán és Tsa. Kft-nek nem 
volt tudomása a pályázat benyújtásakor. A korlátozott beépíthetıség gátolja az ingatlan 
fejlesztését, bıvítését, így az ingatlan étteremkénti hasznosítása akadályba ütközik, mivel az 
ingatlan jelenlegi állapotában nem felel meg sem a HACCP, sem egyéb szakhatósági 
elıírásoknak. Emiatt az Orbán és Tsa. Kft. rendszeresen büntetéseket, bírságokat kell, hogy 
kifizessen a szakhatóságok felé annak érdekében, hogy tovább tudjon mőködni. Fenti okok 
miatt az Önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy a pályázat nyertesét olyan helyzetbe 
hozza, hogy az ingatlant az eredeti, a pályázati kiírásban is szereplı célra tudja hasznosítani, 
azaz elsı lépésként bıvíteni, fejleszteni tudjon. 

A fenti hiba felmerülésekor az Orbán és Tsa. Kft. az övezeti besorolás módosítását 
kérte, és 2008. 01. 16-án kelt levelében is úgy nyilatkozott, hogy amennyiben az 
önkormányzat módosítja a településrendezési eszközöket, és az ingatlan besorolását, úgy 
továbbra is fenntartja vételi szándékát. 

Az ingatlan fejlesztésének elısegítése érdekében településrendezési eszközök 
módosítására az Önkormányzat a 2008. február 20-i elıszerzıdésben kötelezettséget vállalt, 
illetve megegyezés született arról, hogy a késıbbiekben sor kerül a végleges adásvételi 
szerzıdés megkötésére. 2008. októberében az Orbán és Tsa. Kft. azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy a bérleti szerzıdés kerüljön megszüntetésre, mivel a bérleti díj 
fizetése az eddig bemutatott hátrányokon felül tovább nehezítette helyzetét. Ez az elınytelen 
helyzet pedig nem a vállalkozónak felróható ok folytán állt be. Ha a pályázat megnyerését 
követı 30 napon belül (az eredeti feltételek szerint) sor került volna az adásvételi szerzıdés 
megkötésére, már 2008. novemberében megszőnt volna a bérleti díj fizetési kötelezettsége. 
Emiatt került megszüntetésre a bérleti szerzıdés, és emiatt került a 2008. október 17-én kelt 
adásvételi elıszerzıdés módosításáról szóló okiratba a vevı 3.750.000,- Ft + ÁFA foglaló 
megfizetésére vonatkozó kötelezettsége, ezzel is jelezvén, hogy az ingatlanra vonatkozó vételi 
szándékát fenntartja.  

4. Arra kérdésére, hogy miért kellett a Bagoly Vendéglı pályázati feltételeinek 
meghatározását kivenni a képviselı-testület hatáskörébıl, az alábbi választ adom: 

A Képviselı-testület 2006. decemberi ülésén került megalkotásra az önkormányzati 
vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet. E rendelet szerint a 20 MFt 
értékhatár fölötti ingatlanokat értékesíteni, hasznosítani csak nyilvános versenytárgyalási 
eljárás lefolytatása útján lehetett. A rendelet alapján a tulajdonosi jogokat a képviselı-testület 
gyakorolja, és a képviselı-testület határozza meg az értékesítésre kerülı vagyontárgyak körét, 
illetve az értékesítés módját. A versenytárgyalás egyéb eljárási szabályai nem kerültek a 
rendelet elfogadásával egy idıben szabályozásra. 2007. szeptember 27-i ülésén Békés Város 
képviselı-testülete 43/2007. (IX. 28.) rendeletével megalkotta a 46/2006. (XII. 15.) rendelet 
3. sz. mellékletét képezı Békés Város Önkormányzatának Vagyonértékesítési- és hasznosítási 
szabályzatát. A szabályzat 4. és 6. pontjai alapján a polgármester volt jogosult a pályázati 
feltételek és a minimális vételár meghatározására, azért, hogy az értékesítési eljárásokat a 
lehetı legrugalmasabban lehessen lebonyolítani. Tehát 2007. októberében e jogszabály 
alapján kellett a versenytárgyalási eljárást lebonyolítani, mivel ez a rendelet-melléklet volt 
hatályban, a Képviselı-testület ezt fogadta el. Nincsen semmilyen összefüggés a Bagoly 
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Vendéglı értékesítése, és a versenytárgyalási eljárási szabályok eredeti kialakítása, és azok 
késıbbi, 2008. februári módosítása között. 

A versenyszabályzat 2008. februári módosítása visszaadta a Képviselı-testületnek a 
pályázati kiírás feltételeinek maghatározásának jogát, azonban ez a módosítás nem visszaható 
hatályú, tehát a Bagoly Vendéglı értékesítése esetén a 2007. szeptember 27-én elfogadott 
versenyszabályzatot kellett alkalmazni. 

5. A Bagoly Vendéglı vételárának beérkezésével kapcsolatos kérdésére a 
válaszom a következı: 

Nem került kifizetésre a vételár, mert a hatályos 2008. október 17-i adásvételi 
elıszerzıdés módosítás alapján a végsı adásvételi szerzıdés megkötésének határideje 2009. 
március 1. A vételárból 3.750.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 4.500.000,- Ft került kifizetésre 
foglaló címén 2008. október 27-én. 1.250.000,- Ft-ot a vevınek a végleges szerzıdés 
megkötésével egyidejőleg, 21.600.000,- Ft-ot annak aláírásától számított 30 napon belül kell 
megfizetnie. 

 
 

 
B é k é s, 2009. február 19. 
 
  
 Izsó Gábor 
 polgármester 


