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Tisztelt Képviselő Testület ! 

 
A SYNTAN Vegyianyaggyártó Kft. (Székhelye: 1215 Budapest, Zsák H. u. 22. sz.) 
többségi tulajdonosai Kádár Béla és Kádár Béláné úgy döntött, hogy a 122.000.000,-Ft 
-azaz Egyszázhuszonkettőmillió forint- jegyzett tőkéjű cégben meglévő 49.500.000,- 
Ft –azaz negyvenkilencmillió-ötszázezer forint- és 51.400.000,- Ft –azaz 
ötvenegymillió-négyszázezer forint- értékű üzletrészüket (összesen: 100.900.000,-Ft –
azaz egyszázmillió-kilencszázezer forint) eladják.  
Erre vonatkozóan „Üzletrész átruházási szerződést” kötöttek a „FÉG” Invest Kft-vel, 
és egyidejűleg felhívták Önkormányzatunkat, hogy elővásárlási jogának gyakorlásáról 
nyilatkozzék.  
A nyilatkozattételre történő felhívást (1. sz. melléklet), az Üzletrész átruházási 
szerződést (2. sz. melléklet) és a cég Társasági szerződését (3. sz. melléklet) jelen 
előterjesztéshez mellékelem.  
A cég csepeli telephelyén vegyianyag-gyártást 3 éve beszüntette, annak veszteséges 
volta miatt.  
A cég az elmúlt 3 évben tartósan veszteséges volt.2005. évi mérlegében a felhalmozott 
veszteség mintegy 30 millió Ft.  
2006. évi mérlege még nem ismert.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a SYNTAN Kft. a Csepeli Papírgyár 
telkével érintkezően egy 22918 m2 térmértékű, ipari épületekkel, építményekkel 
technológiai berendezésekkel és vezetékekkel beépített ingatlannal rendelkezik, Zsák 
Hugó utcai megközelítési lehetőséggel. 
 
Tájékoztatom Képviselő-társaimat az önkormányzat vezetésének nem hivatalos 
információiról is. 
 -  A „FÉG” Invest Kft. a telephely egy részén termelő tevékenységet kíván 

 folytatni. 
 - A szomszédos területek tulajdonosai a Kincstári Vagyonkezelő, illetve a 

 Dunapack Rt. 
 - A telkek egy részén kereskedelmi létesítmény is elhelyezhető. 
 -  A terület esetleges szennyezettségéről nincs pontos információnk. 
 -  A Fővárosi Önkormányzat álláspontját a kérdéses ügyben nem ismerjük. 
 
Az összes információ alapján javaslatom azt, hogy ne éljünk az elővásárlás jogával. 
 
Kérem a javaslat megvitatását és elfogadását. 
 
Budapest, 2007. május 2. 
 
 
 
    Tóth Mihály 
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Határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy dönt, hogy 
a SYNTAN Vegyianyaggyártó Kft. Kádár Béla tulajdonában lévő 49.500.000,-Ft –
azaz Negyvenkilencmillió-ötszázezer forint- értékű, valamint Kádár Béláné 
tulajdonában lévő 51.400.000,-Ft –azaz Ötvenegymillió-négyszázezer forint- 
értékű, összesen 100.900.000,-Ft –azaz Egyszázmillió-kilencszázezer forint- értékű 
üzletrésze tekintetében nem él az elővásárlási jogával.  
 
 
Felelős:  Tóth Mihály 
  polgármester 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges 
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