
KÉBSZ Közm épít , Beruházó és Szolgáltató Kft
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.

Üi.sz.: 6/3/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. áprilisi ülésére

Tárgy: Eladási ajánlat beruházásból származó vagyoni érték átruházására (Csanytelek, Damjanich
és Béla utca szilárd burkolat kiépítés beruházási vagyonértéke)

Tisztelt Képvisel - testület!

Az el  évhez hasonlóan eladási ajánlatot teszünk Csanytelek Község Önkormányzata
képvisel -testülete részére egyes önkormányzati tulajdonú földutakon a korábbi id szakban
gazdasági társaságunk által beruházásként megvalósított, szilárd útburkolat kialakítással létrejött
vagyonérték átruházására az alábbiak szerint:
megvételre ajánljuk
- a Csanytelek külterület 020 hrsz-ú Damjanich utcán elvégzett 1650 m2 szilárd útburkolat
kiépítés és
- a Csanytelek külterület 0190 hrsz-ú Béla utcán elvégzett 1200 m2 szilárd útburkolat kiépítés
(összesen 2850 m2 felépítmény) beruházási vagyonértéket a jelenlegi könyvszerinti nettó érték +
ÁFA eladási áron, vagyis 3.960.000.- Ft + ÁFA, mindösszesen 4.950.000.- Ft (azaz: négymillió
kilencszázötvenezer forint) értékben.
Álláspontom szerint eladási ajánlatunk elfogadása esetén mind az önkormányzat mind pedig a
KÉBSZ Kft vagyonelemeinek kötelez  illetve önként vállalt feladatellátási rendszeréhez történ
rendelése tisztább körülményeket eredményez. Ezen túlmen en a realizált vételárból olyan
többfunkciós nehézgép beszerzését is meg tudnánk valósítani, mely mind az önkormányzat
részére mind pedig a helyi lakosság körében bérmunkában megfelel  színvonalú szolgáltatást
tudna nyújtani, ezzel is szélesítve gazdasági társaságunk tevékenységi körét és a hatékonyabb
gazdálkodásból ered  gazdasági hasznot.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javaslom Önöknek az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és eladási ajánlatunk elfogadását.

Csanytelek, 2011. április 08.

Tisztelettel:

Ambrus László
   Ügyvezet
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1196/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. áprilisi ülésére

Tárgy: KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítése beruházásából
származó vagyonérték megvásárlásának jóváhagyása

Tisztelt Képvisel -testület!

Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képez  KÉBSZ Kft eladási ajánlatot tett a korábbi id szakban a
gazdasági társaság által Csanytelek külterület 020 hrsz-ú Damjanich utcán és a 0190 hrsz-ú Béla utcán,
mint önkormányzati tulajdonú földúton megvalósított szilárd útburkolat kiépítésével összefügg
beruházási vagyonérték átruházására.
A KÉBSZ Kft a Csanytelek, Damjanich és Béla  utcák 2850 m2-es szilárd burkolatú felépítményre
3.960.000.- Ft+ÁFA eladási javaslatot terjesztett el .
Jelenleg a jelzett közutak 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 kötelez  önkormányzati
feladat, ezért a könyvvizsgálói észrevételeket is figyelembe véve célszer  az eladási ajánlat megtárgyalása,
különös tekintettel az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 79. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltakra is.
Az önkormányzat szabad fejlesztési pénzügyi kereteit, annak nagyságrendjéb l adódóan a képvisel -
testület által elfogadott rövid,- közép és hosszú-távú fejlesztési terve és egyéb folyamatban lév  pályázati
programok célkit zéseit is figyelembe véve, álláspontunk szerint a kérelemben jelzett eladási árra tett
ajánlat összege nagyságrendje változatlan összeggel nem fogadható el.
A jelzett szempontok  és a kötelez  önkormányzati alapfeladatok m ködtetési biztonságát is szem el tt
tartva és az el  évi hasonló jelleg  adás-vétel négyzetméterenkénti egységárának megfelel  értéket
figyelembe véve.

maximum 3.000.000.- Ft + ÁFA vételár

meghatározását tartjuk reálisnak és az önkormányzat 2011. évi költségvetéséb l (annak veszélyeztetése
nélkül) és a 2010. évi pénzmaradványból kockázatmentesen finanszírozható.

Tisztelet Képvisel -testület!

Javasoljuk a Tisztelt képvisel -testületnek a végleges döntés meghozatalánál a fentiekben rögzített
körülmények mérlegelését és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. április 12.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


…../2011. (IV…) Ökt határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítése beruházásból
származó vagyonérték megvásárlásának jóváhagyása

Határozati javaslat

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

2.) A Csanytelek, 020 hrsz-ú (Damjanich utca) területéb l 1650 m2, míg a Csanytelek 0190
hrsz-ú (Béla utca) területéb l 1200 m2 nagyságú (összesen: 2850 m2)  szilárd burkolatú út
kiépítésének – mint átruházandó vagyonértéknek – a vételárát a képvisel -testület
3.000.000.- Ft + ÁFA, összesen 3.750.000.- Ft-ban (azaz: hárommillió-hétszázötvenezer
forintban) hagyja jóvá.

3.) A képvisel -testület a vételár pénzügyi forrásfedezetét részben a 2010. évi pénzmaradvány szabad
keretének terhére (3.202.000,- Ft), másrészt pedig a 2011. évi költségvetés többletbevételeinek és
költség megtakarításainak terhére (548.000,- Ft) bels  el irányzat átcsoportosítással biztosítja.

4.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t,
hogy a vagyonérték átruházásával összefüggésben az alábbi feladatokat tegyék meg:
a) adás-vételi szerz dés megkötése
b) az adás-vételre vonatkozó költségvetési el irányzat módosítására irányuló önkormányzati

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

vagyonnyilvántartásban, kataszterben való kezelése.
Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je

Beszámolás határideje:  Végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezet je
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester (Helyben)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


