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Tisztelt Képviselő-testület!
Ásotthalom külterületi szilárd hulladék szállítását az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
(korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.) látta el. A Képviselő-testület 69/2009.(IV.15.) KT
határozatában úgy döntött, hogy 2009. június 01. napjától a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat látja el külterületen a szilárd hulladék szállítását.
Korábbi testületi üléseken már felvetődött, hogy a külterületi utak karbantartását a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat vegye át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-től. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása során figyelembe vettük a Szolgálat
által ellátandó feladatokat többek között a külterületi hulladékgyűjtést, a külterületi
útkarbantartást és a Strandfürdő üzemeltetést is.
E feladatok ellátásához az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő gépek megvásárlása
szükséges a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat részére. Ezen gépek becsértéke
mindösszesen 2.133.334,-Ft.
Az Önkormányzat által megvásárolni kívánt gépek közül a jelzálogjoggal terhelt gépek az APEH
illetékes ügyintézője szóbeli tájékoztatása szerint mindaddig nem idegeníthetőek el, amíg a
jelzálogjog törlésre nem kerül.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a jelzálogjog törlésének megtörténtéig a 2. sz. mellékletben
szereplő tehermentes gépeket vásárolja meg az Önkormányzat a Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat részére mindösszesen 816.667,-Ft becsérték ellenében.
A fennmaradó 1.316.667,-Ft becsértékű gépek megvásárlása pedig az APEH terhelésének
megszűnését követően lesz csak lehetséges.
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tulajdonában az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott
gépeken kívül még további 775.000,-Ft értékű ingóság van. Tekintettel arra, hogy ezen az
előterjesztés 3. számú mellékletét képező gépekre Önkormányzatunknak nincs igénye,

véleményem szerint a végelszámoló a terheletlen gépeket már most, az APEH által leterhelteket
pedig a későbbiekben értékesíteni tudná.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztést és annak mellékleteit
szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2009. (V. 13.) KT határozat
Tárgy: Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-től
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.)
-

A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-től
tárcsát 166.667,-Ft
glédert 125.000,-Ft
mulcsuzót 525.000,-Ft
mindösszesen 816.667,-Ft + ÁFA értékben megvásárolja.

2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a végelszámolót a szükséges
további intézkedések megtételével.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Németh Attila végelszámoló
4.) Irattár
Ásotthalom, 2009. május
Petró Ferenc
polgármester

