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Üi.sz.: 15/1/2010. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi ülésére 
 
Tárgy: Eladási ajánlat beruházásból származó vagyon érték átruházásra 
 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 
 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft vagyon 
mérlegében több olyan tétel szerepel, mely a korábbi időszakban az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokban a Kft által elvégzett beruházási értékeket tartalmaznak. (Pl: földút aszfaltozása, 
épületen végzett felújítás). 
A belső vagyonnyilvántartás áttekintése alapján, valamint a könyvvizsgáló korábbi észrevételezése 
és javaslata alapján megvételre ajánlom a Csanytelek, külterület 030 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú földúton elvégzett  szilárd burkolat kiépítés (mint 2292 m2 felépítmény) 
beruházási vagyonértéket a jelenlegi könyv szerinti nettó érték + Áfa eladási áron, vagyis 
3.365.000.- Ft + 25% Áfa, mindösszesen: 4.206.250.- Ft (azaz: négymillió-kettőszázhatezer-
kettőszázötven forint) értékben. 
 
Álláspontom szerint eladási ajánlatunk elfogadása esetén mind az önkormányzat mind pedig a 
KÉBSZ Kft vagyonelemeinek kötelező illetve önként vállalt feladatellátási rendszeréhez történő 
rendelése tisztább körülményeket eredményez. Mindemellett a KÉBSZ Kft által realizált 
vételárból megfelelő nagyságrendű olyan kötelezettség állomány is rendezhető, mely jelenleg 
terheli a gazdasági társaságot. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javaslom Önöknek az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és eladási ajánlatunk elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2010. november 3. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

          Ambrus László 
             Ügyvezető 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi ülésére 
 

Tárgy: Beruházásból származó vagyonérték átruházására a KÉBSZ Kft eladási ajánlata (Csanytelek, 
Szegedi út szilárd burkolatú kiépítése megvásárlása) jóváhagyása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft eladási ajánlatot tett a korábbi időszakban 
általa Csanytelek külterület 030 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közúton megvalósított szilárd útburkolat 
kiépítésével összefüggő beruházási vagyonérték átruházására.  
A KÉBSZ Kft a  Csanytelek, Szegedi út 2292 m2-es szilárd burkolatú felépítményre 3.365.000.- 
Ft+ÁFA eladási javaslatot terjesztett elő. 
Jelenleg a jelzett közút földterülete (földútként) az önkormányzat vagyonnyilvántartásában (kataszterben) 
szerepel, míg az elvégzett szilárd burkolat kiépítés beruházási értéke (nettó értékben) a KÉBSZ Kft 
vagyonmérlegében van nyilvántartva.  
Az adott építmény egységes számviteli nyilvántartása, fenntartása, karbantartása kötelező önkormányzati 
feladat ezért a könyvvizsgálói észrevételeket is figyelembe véve célszerű az eladási ajánlat megtárgyalása.  
Az önkormányzat szabad fejlesztési tartalék keretének nagyságrendjéből adódóan az elfogadott rövid,- 
közép és hosszú-távú fejlesztési program célkitűzéseit is figyelembe véve, álláspontunk szerint a 
kérelemben jelzett eladási ár változatlan összeggel nem fogadható el.  
A jelzett szempontok  és a kötelező önkormányzati alapfeladatok működtetési biztonságát is szem előtt 
tartva  

maximum 2.400.000.- Ft + ÁFA vételár  
 
meghatározása mindkét fél (eladó-vevő) számára reális. 
 

Tisztelet Képviselő-testület! 
 
 

Javasoljuk a Tisztelt képviselő-testületnek a végleges döntés meghozatalánál a fentiekben rögzített 
körülmények mérlegelését és  a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
 
Csanytelek, 2010. november 04. 
 

Tisztelettel: 
 

 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 Polgármester            jegyző 
 
 

  



 
 
…../2010. (XI…) Ökt határozat 

 
Tárgy: Beruházásból származó vagyonérték átruházására a KÉBSZ Kft eladási ajánlata (Csanytelek, 

Szegedi út szilárd burkolatú kiépítése megvásárlása) jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonát 
képező KÉBSZ Kft vagyonérték átruházási ajánlatát megtárgyalta és azt a 2.) pontban rögzítettek 
szerint fogadja el. 

2.) A  Csanytelek, Szegedi út  030 hrsz, 2292 m2 területű szilárd burkolatú út kiépítésének – mint 
átruházandó vagyonértéknek – a vételárát a képviselő-testület 2.400.000.- Ft + ÁFA, összesen 
3.000.000.- Ft (azaz: hárommillió forintban)  hagyja jóvá.  

3.) A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, 
hogy a vagyonérték átruházásával összefüggésben az alábbi feladatokat tegyék meg: 
a) adás-vételi szerződés lebonyolítása (aláírása) 
b) az adás-vételre vonatkozó költségvetési előirányzat módosítása, annak vonatkozó rendeletben 

való beterjesztése, 
c) a vagyonérték növekménnyel kapcsolatos átvezetések, módosítások önkormányzati 

vagyonnyilvántartásban, kataszterben való kezelése.   
Végrehajtás határideje:  2010. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

    Kató Pálné jegyző és általa 
    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 

Beszámolás határideje:  Végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap:  

- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 
 


