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Tisztelt Elnők Asszony !

A Házszabály 91 .§(2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Veres János pénzügyminiszternek

„Hogyan fogják bevonni a társaság munkavállalóit és a helyi
önkormányzatot a Tisza Cipő Zrt . részvényeinek értékesítését célzó
eljárásba?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a kormány
tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter úr!

A hazai könnyűipar leépüléséhez vezető tartósan kedvezőtlen feltételek ellenére még mindig
működik a martfűi Tisza Cipő Zrt . A cég Martfűn és Mezőtúron 300 főt foglalkoztat és
ingatlan, ingó vagyona is jelentős .
Az állam sokadszor kísérli meg a döntően állami tulajdonban lévő részvények értékesítését,
de elfogadható ajánlat máig nem érkezett .

Most ismét kiírták az erről szóló pályázatot és úgy látszik ezúttal „mindenáron" megtörténik
majd az értékesítés .

A dolgozók és a helyi önkormányzatok rendkívül érdekeltek a továbbfoglalkoztatásban, de az
ingatlanok hasznosítása is kulcsfontosságú, különösen Martfű számára.
Martfű Város Önkormányzata ennek érdekében az ÁPV Zrt. által összeállított tájékoztatót is
áttanulmányozta, de arra a következtetésre jutott, hogy ajánlati kötöttség vállalásával mégsem
tud vételi ajánlatot tenni .
Ugyanakkor informálódni kíván az eljárásról, részt venne az ajánlatok értékelésében, illetve
igényt tart a termeléshez nem szükséges egyes ingatlanokra .

Írásbeli kérdés



A dolgozók illetve érdekképviseletük részéről is megfogalmazódik az egyeztetés igénye . Igaz,
korábbi értékesítési szándék alkalmával sor került a véleményük kikérésére, de ezúttal ez nem
történt meg .

Hogyan fog eleget tenni az ÁPV Zrt. a tájékoztatással, egyeztetéssel kapcsolatos törvényi
kötelezettségének?
Tervezi-e az érintettek ezt meghaladó, fokozott bevonását az értékesítési eljárásba, mivel a
munkahelyek megszűnése és az ár alatti értékesítés gyanújának negatív következményeire
elsősorban itt kell számítani?

Tisztelettel várom válaszát!

Farkas Imre
országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2007. március 27 .
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