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810/2013. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. márciusi ülésére 
 
Tárgy: 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi megállapodás jóváhagyása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a víziközmű-szolgáltatói feladatok végrehajtásának megvalósítása 
érdekében a Vízközmű Szolgáltató Kft-hez való csatlakozás egyik feltétele a törzsbetéttel való 
hozzájárulás, amelynek összegét a Képviselő-testület fenti határozatával 700.000.- Ft-ban (azaz: 
Hétszázezer forintban) határozta meg. 
A Kft Taggyűlése döntése értelmében, minden csatlakozó önkormányzat törzsbetétjének egyösszegű 
befizetése 780.000.-Ft-nak (azaz: Hétszáz-nyolcvanezer forintnak) megfelelő összeg, ami lehetővé teszi 
minden önkormányzat számára az azonos szavazati aránnyal (1-1 szavazat) való részvételt, tehát nem a 
lakosság száma vagy a feladat végrehajtásához Kft-nek átadott önkormányzati vagyon nagyságrendje 
határozza meg azt. 
A Képviselő-testület tárgyi határozata meghozatalakor még nem volt ezen ismeret birtokában, ezért a fent 
írtaknak való megfelelés okán javasoljuk a már jóváhagyott törzsbetét összegének 80.000.-Ft-tal (azaz: Nyolcvanezer 
forinttal) való megemelését, az önkormányzat költségvetése 2012. évi pénzmaradványa pénzügyi fedezet (be 
nem tervezett bevétel címén) terhére. 
Ezen előterjesztéshez csatolt üzletrész adásvételi szerződés tanúsítja, hogy a fenti összeg erejéig üzletrészt 
vásárolt az önkormányzat a Vízküzmű Szolgáltató Kft törzstőkéjéből 2.340.000,-Ft 1/3 része 780. 000.- Ft 
értékben. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés megvitatását és a csatolt határozati javaslat és a mellékelt adásvételi 
szerződés változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. március 22. 
 
 

Tiszteltettel: 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 

  



.../2013. (III. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi megállapodás jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyban a polgármester és a jegyző által 
kiadott előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és az alábbiakat rendeli el: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozata 1.) 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
a törzsbetét összegét 700.000.-Ft (azaz: Hétszázezer forint) helyett 780.000.- Ft (azaz: Hétszáz-
nyolcvanezer forint) összegben határozza meg. 

 
2.) A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványa terhére (be 

nem tervezett bevétel címén) az önkormányzat törzsbetétje az 1.) pont szerinti összegének Vízközmű 
Szolgáltató Kft javára való kifizetését. 
 

3.) Tárgyi határozat többi pontja változtatás nélkül hatályban marad. 
 

4.) Felhatalmazza Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik polgármestert 
arra, hogy az önkormányzat nevében eljárva kézjegyével lássa el a  Vízközmű Szolgáltató Kft 
törzstőkéjéből 780.000,-Ft (azaz: hétszáznyolcvanezer forint) üzletrész megvásárlásáról szóló 
adásvételi megállapodást.  

 
Végrehajtás határideje:  a 2.) és 4. pont esetében: 2013. 04. 02. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   törzsbetét összegének átutalását  követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Vízközmű Szolgáltató Kft ügyvezetője (Kistelek) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

 
 


