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E l  t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. júliusi ülésére

Tárgy: CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata
elfogadására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy  önkormányzatunk hatályos vagyonrendelete értelmében az önkormányzat
tulajdonában lév  ingatlanok hasznosítása polgármesteri hatáskörbe tartozik, melynek keretében a
Csanytelek, Botond utcai h ház bérbeadására vonatkozóan 2008. évben kötöttünk bérleti szerz dést a
tárgyban jelölt társasággal, melyet 2009. évben, majd 2010. évben is módosítottunk. A bérleti szerz dés
módosítására, a körbetartozások következtében a tárgyi vállalkozást ért anyagi jelleg  problémák, likviditási
okok, fizetési nehézségek miatt,  a vállalkozó által a bérleti díj fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében
került sor. A közismert gazdasági nehézségek állnak a bérleti díj fizetési kötelezettség folyamatos
átütemezései mögött, hiszen a mez gazdasági termékek értékesítése a besz kült piaci lehet ségek miatt nagy
hátrányt szenved, ugyanakkor ezen szerz dés felmondása egy helyi vállalkozó cs dbe menetelén túl, a helyi
mez gazdasági kistermel k árui felvásárlása megszüntetésével járt volna, ami sok helyi család egyetlen
bevételi forrását képezi.
A 2010. szeptember 30. napján kelt megállapodás értelmében a 2008. augusztus 21. napján létrejött bérleti
szerz dést „a szerz  felek 2011. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel, egyez  akarattal megszüntették akként,
hogy a bérl  vállalta, hogy a bérleti szerz désb l ered , illetve a bérbeadóval szemben egyéb jogviszony alapján fennálló esedékes
és esedékessé váló tartozását (bérleti díj, helyi adó) legkés bb 2011. szeptember 30. napjáig teljesíti”. Ezen
megállapodásban biztosítékot adott a vállalkozó fizetési kötelezettségének teljesítésére, bemutatva a
vállalkozás birtokában lév  ingatlan vagyon tulajdonjogát bizonyító tulajdoni lap másolatát, mely szerint a
tárgyi vállalkozás 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkezik Csanytelek község külterületén a 0202/12
helyrajzi szám alatti, kivett, gazdasági épület, udvar, egyéb építmény megjelölés , 4 ha 0284 m2
alapterület  ingatlannal, melynek értékesítéséb l befolyt összegb l fedezni tudja az önkormányzat
felé fennálló tartozását.  Az ingatlan szabadpiaci  értékesítése   és  az  abból  befolyt  vételárból  a  bérleti  díj
hátralék összegének megfizetése érdekében nem alapítottunk zálogjogot, ill. az adott ingatlanon elidegenítési
és terheli tilalmának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetését l eltekintettünk a fent írt okok miatt.
A vállalkozás ügyvezet je 2011. július 2. napján írásban jelezte felénk, hogy minden igyekezete ellenére  az
adott ingatlan szabadpiacon való értékesítése nem járt sikerrel, ezért az el terjesztéshez csatolt eladási ajánlatában a fent
írt ingatlanát felajánlotta értékesítésre önkormányzatunk számára 3 millió Ft vételár fejében akként,
hogy az adás-vételb l befolyó vételárból kompenzálás címén a vállalkozás önkormányzat felé
fennálló teljes tartozása kiegyenlítésére sor kerül.
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi nyilvántartása szerint 2010. szeptember 30. napjáig tárgyi vállalkozás részére a
hivatal által kibocsátott számlák  (bérleti díj hátralék) összege: 2.075.000.- Ft (azaz: Kett millió-hetvenötezer
forint) és ipar zési adó címén fennálló adóhátralék összege: 325.000.- Ft (azaz: Háromszázezer forint),
összesen: 2.400.000.- Ft (azaz: Kett millió-négyszázezer forint). A vállalkozó ajánlata értelmében az
általa ajánlott vételárból beszámításra kerülne a kompenzáció összege. Ahhoz, hogy reális képet kapjon a
képvisel -testület a szóban-forgó külterületi ingatlan vásárlására irányuló jogának érdek-érvényesítésér l,
elengedhetetlen ingatlanszakért  bevonása azért, hogy az eladási ajánlattal szemben legyen egy piaci értéket meghatározó
szakvélemény, amely alapján érdemi döntést tudjon hozni a képvisel -testület ha az ingatlan  az adás-vétele, vagy  annak
elvetése mellett foglal állást.
A felkért igazságügyi ingatlanügyi szakért  (el terjesztéshez csatolt) szakvéleménye értelmében a vételre
felajánlott ingatlan piaci forgalmi értéke: 4.030.000,-Ft (azaz: Négymillió-harmincezer forint).
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Tisztelt Képvisel -testület!

Az önkormányzatunknak felkínált ingatlant a helyszínen megtekintve megállapítottuk, hogy az adott ingatlan
önkormányzatunk számára több szempontból is hasznos befektetés, mivel az alkalmas

- az önkormányzat ingatlan vagyonának gyarapítására (önként vállalt közfeladatok végrehajtásához fedezetet
nyújt),

- az önkormányzat adott pályázata saját er ként való beszámítására, ill. fedezetként való felajánlására,
- agár-ipari park kialakítására (övezeti besorolása miatt) helyi mez gazdasági vállalkozások betelepítésére,

raktárbázis létesítésére,
- a közmunka programba munkanélküliek foglalkoztatásának el segítésére  (a terület egy részének szántó m velési

ágra való átmin sítésével mez gazdasági m velésbe vonására, ill. konyhakerti növények termesztésére, a
megtermelt zöldségek a helyi diákétkeztetést biztosító konyhának való átadásával),

- környezettudatos- és kímél  biogazdálkodás keretében gyümölcstermesztésre (pl. szamóca, szeder, málna
telepítésére, továbbá gyümölcs- és haszonfák ültetésére (meggy, szilva, sárgabarack, naspolya, gesztenye, dió,
mogyoró) gyümölcs-aszaló kialakítására (hagyományos párszárító kiépítésével),

- gazdasági épület (ól, istálló) megépítésére (aprójószág: galamb, csirke, liba, kacsa, pulyka, valamint sertés,
kecske és juh tenyésztésére, a tartásukhoz szükséges szemes- és szálastakarmány  pl. kukorica, lucerna
el állítására),

-      magyar szürke-marha ridegtartása lehet ségének megteremtésére,
- az el állított termékek, termények (zöldségek, gyümölcsök, tej, tojás, él állat) a településen kialakítandó piacán

való értékesítésére, az iskola konyháján való hasznosítására, a szociálisan rászorulók számára (pénzbeli szociális
segély helyett) természetbeni juttatás biztosítására,

- az ingatlan gyepesített területének legeltetésre való bérbeadására (bérleti díj önkormányzati saját bevétele
növelésére),

- a helyben term földdel nem rendelkez , szociálisan rászorultak számára  földterület ingyenes biztosítására, az általuk
megtermelt konyhakerti növények el állítására, továbbá

- likviditási nehézség esetén mint ingatlan-vagyon értékesíthet vé tételével pénzügyi tartalékot jelenthet.

El zetes becsléssel megállapítható, hogy nagyobb saját anyagi forrás ráfordítása nélkül kivitelezhet ek a fent írt
elképzelések rövid- közép- és hosszútávon, hiszen ilyen irányú pályázaton állami támogatás elérhet , melyhez a
sajáter  rendelkezésre állhat. Gondoljunk a hagyatéki hitelez i igény érvényesítése címén önkormányzatunk
tulajdonába került épületek bontásakor kinyert épít anyagok hasznosíthatóságára, a szállító- és más
járm vek, munka- és egyéb gépek, kézi- gépi szerszámok, berendezések meglétéb l ered  el nyökre, a
településen él  munkanélküliek számára szinte folyamatos munkalehet ség megteremtésének magán- és
társadalmi hasznosságára, a közfoglalkoztatás keretében ehhez állami támogatás adta lehet ségekre.
A fent írtak megvalósíthatóságát alátámasztja a tárgyi ingatlanon meglév ipari áramforrás (trafóállomással)
ivóvíz-kútból vízvételi lehet ség, az Alsó-f csatorna közelsége, az ingatlan megközelíthet ségét könnyít makadám
út kiépítettsége, az ingatlanból kb. 1,2 ha terület kerítéssel való ellátottsága által a vagyonvédelem is részben biztosított
volta,  amely  a helyi Polgár r Egyesület tevékenységének bevonásával tovább er síthet  anyagi ráfordítás
nélkül.
Az sem elhanyagolandó szempont a tárgyi ajánlatnál, hogy az adott ingatlan per- és tehermentes, megosztható a
Rendezési Terv szerint beépítési korlátozás nélkül.

Tisztelt Képvisel -testület!

A fentieket összegezve indítványozzuk a tárgyi vállalkozás tulajdonát képez Csanytelek külterületén a
0202/12 helyrajzi számon lév , kivett udvar, gazdasági épület és egyéb építmény megjelölés  4 ha
0284 m2 alapterület  ingatlan megvásárlását

minimum 2.400.000.- Ft (azaz: Kett millió-négyszázezer forint), vagy
                             maximum 2.500.000.- Ft (azaz: Kett millió-ötszázezer forint)

vételár megfizetése mellett.



A minimum vételárként javasolt összeg megállapítása mellett szól, hogy ez az összeg fedezi a vállalkozó minden,
az önkormányzatunkkal szemben fennálló hátralékát és a vállalkozó ezen ingatlan adás-vételével keletkez  költségeit is,
ugyanakkor méltányos mind a vállalkozó, mind az önkormányzat felé, mivel a vállalkozó késedelmi pótlék mentesen kapott
fizetési halasztást hátraléka befizetésére, mellyel pénzügyi forrás-kiesés keletkezett az önkormányzat költségvetésében,
ugyanakkor a vállalkozó által a településen folytatott  mez gazdasági felvásárlási tevékenysége társadalmi hasznossága messze
ellensúlyozza a költségvetési  pénzügyi kiesés összegszer ségét.
A vételár  maximumaként megjelölt összeg közelebb áll a vállalkozó által adott ajánlathoz és az ingatlanügyi szakért
által megállapított ingatlan forgalmi értékéhez.
Kezdeményezzük az adás-vétel tárgyát képez  ingatlan vételárának meghatározásánál a fent írtak
figyelembevételét és a jogügylet létrejöttének jóváhagyásakor  a vállalkozóval (az általa tett ingatlan eladási
ajánlata  képvisel -testület általi elfogadásáról való egyeztetését követ ) a képvisel -testület nevében eljárni
jogosult
-  polgármester felhatalmazását az el terjesztéshez csatolt szerz dés aláírására,
- a jegyz  személyének felkérését az önkormányzat 2011. évi költségvetésében pénzügyi fedezet  (a testület döntését l függ

összegben való) biztosítására,
- a 2012. évi önkormányzati költségvetése tervezésekor (a koncepció benyújtásakor) az ingatlan hasznosításánál szerzett

tapasztalatok alapján a gazdaságosság, a takarékosság, a célszer ség szempontjainak figyelembevétele mellett a bevételek és
a kiadások egyensúlyának megteremtésére,

-  a kompenzáció címén való tartozás kiegyenlítése pénzügyi technikai lebonyolítására, a vételár különbözet kiegyenlítésére,
-  a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartáson való átvezetését követ en az önkormányzat ingatlan vagyonkataszterébe való

átvezetésére és
-  a létrejött jogügylet önkormányzat honlapján való közzétételére.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk a jelen el terjesztés, az ahhoz csatolt eladási ajánlat ingatlanügyi szakért  véleményét
tartalmazó dokumentumok ismeretében való megvitatását, továbbá a határozati javaslat változtatás nélküli
elfogadását.

C s a n y t e l e k, július 19.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
              polgármester                                                                                    jegyz



……/2011. (VII. 29.) Ökt határozat

Tárgy: CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata
elfogadása

H a t á r o z a t i    javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és figyelembe vette a Pénzügyi Ellen rz , Településfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai
Bizottság, az ügybe ingatlan szakért ként bevont szakvéleményben  a jogügylettel kapcsolatban
kialakított álláspontját és ezen határozathoz  csatolt adás-vételi szerz dés tervezetet, melyet akként
hagy jóvá, hogy engedélyezi a jelenleg CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és
Értékesít  Kft 1/1 tulajdonában álló, Csanytelek külterületén a 0202/12 helyrajzi szám alatt
lév , kivett gazdasági épület, udvar, egyéb építmény megjelölés , 4 ha 0284 m2 alapterület
ingatlan önkormányzat számára való megvásárlását 2.400.000.-Ft (azaz: Kett millió-
négyszázezer forint) vételár fejében az eladó által kiállított számla ellenében. A CSANY-KER
Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft és az önkormányzat között 2010.
szeptember 30. napján létrejött megállapodásban foglaltaknak érvényt szerezve kompenzáció
címén a teljes vételár összegéb l  a lejárt tartozás mint bérleti díj hátralék összege
beszámításra kerül.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozathoz
mellékelt adás-vételi szerz dést a képvisel -testület nevében aláírja.
Végrehajtás határideje: 2011. szeptember 30.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a szerz dés aláírását követ  soros ülés id pontja

3.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a tárgyi ingatlan adás-vételéb l ered
kötelezettségvállalást eredményez , a CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és
Értékesít  Kft  ügyvezet je által a határozat  1.) pontjában írt vételárról kiállított számla ellenében
gondoskodjon (bérleti díj hátralék kompenzációja címén) a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
nyilvántartásában (könyvelésében) történ  átvezetésér l.
Végrehajtás határideje: az adás-vételi szerz dés aláírását követ en kibocsátott számla

benyújtásakor
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz  és általa

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje: az ingatlan vételárának kompenzációként való beszámítását követ  soros

testületi ülés id pontja
4.) Felkéri a képvisel -testület Kató Pálné jegyz t a tárgyi adás-vételi szerz dés jogügylete ingatlan-

nyilvántartásban való bejegyzése érdekében szükséges intézkedések megtételére, az adás-vételi
szerz dés önkormányzat honlapján való megjelenítésére, majd az ingatlan önkormányzati tulajdonba
kerülését követ en az ingatlankataszterben való rögzítésére.
Végrehajtás határideje: folyamatos, a 2.) – 3.) pontban írtak végrehajtását követ en

haladéktalanul
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz  és általa

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
5.) Rögzíti a képvisel -testület, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése tervezésekor figyelembe kell

venni a tárgyi ingatlanra vonatkozóan az el terjesztésben foglalt célok megvalósításával való
hasznosításából ered  tapasztalatokat, a takarékosság, a hatékonyság, a gazdaságosság és célszer ség
szempontjait, a bevételek és kiadások egyensúlyba helyezését.
Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester (az ingatlan hasznosításáért)

Kató Pálné jegyz  (az önkormányzat 2012. évi költségvetése
tervezéséért)

Beszámolás határideje: az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tárgyalásakor



Határozatról értesítést kap:
- CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ügyvezet je Szeri Illés
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


