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E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2013. március 18-i ülésére

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészének elkülönítéséről

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról alapján Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott
be az ÁMK könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 4. mellékletében elkülönített 500 ezer
forintot, melyet a pályázat önrészére szánt.

A támogató viszont egyértelműen elkülönítetten kéri az önrész megjelölését. Ezért kérem a
Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozat elfogadását.

Kengyel, 2013. március 18.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészének elkülönítéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013.

évi költségvetéséről szóló 4. számú mellékletében a művelődési

ház kiadásai között a közművelődési tevékenységek és

támogatása sorban a dologi kiadások oszlopban tervezett

500.000,- Ft –ot elkülöníti

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. MÁK JNK. Szolnok Megyei Igazgatósága
4. Irattár



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. március 18-i ülésére
A Víziközmű törzsvagyon vagyonértékelésére tett árajánlat elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. tulajdonából Kengyel Község
Önkormányzat tulajdonába visszakerült a víziközmű törzsvagyon a Képviselő-testület döntése
alapján.
Ezt a vagyont kell majd az új szolgáltatónak bérbe adni, amely szolgáltató üzemeltetni fogja a
továbbiakban.
A vagyon mostani értéke az átadás alapján: az ingatlanok összesen 60.556.932 Ft, ingóság
842.108 Ft.
A Víziközmű, Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnöki Iroda Kft. megkereste az
önkormányzatunkat egy ajánlattal, mely szerint a vagyon felértékelését még 2013. május 31-e
előtt elvégeznék. Tapasztalataik alapján ugyanis a vagyon valódi értéke a többszöröse a fent
leírtaknál. Ennek akkor van jelentősége, amikor az önkormányzat szerződést fog kötni a
szolgáltatóval a vízmű üzemeltetésére, és a szolgáltató a vagyon értékének arányában fog
fizetni bérleti díjat.
Ezeket a szerződéseket 2013. május 31-ig kell megkötni, a Kft. vállalta, hogy április 30-ig
elkészül a vagyonértékeléssel.
A felmérés díja 1.980,000 Ft + ÁFA költségbe kerülne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Kengyel, 2013. március 18.

Nagy Szilárd
polgármester

______/2013.(_____) Kt.

H a t á r o z a t:

A Víziközmű törzsvagyon vagyonértékelésére tett árajánlat elfogadásáról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a VIKÖV Víziközmű,
Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnöki Iroda Kft.-t (5200 Törökszentmiklós, Kossuth
tér 6.), hogy a Kengyel Község víziközmű vagyonára vonatkozóan a vagyongazdálkodási
döntéshozatalt megalapozó és az üzemeltetési szerződés mellékletét képező átfogó
vagyonértékelést és strukturált közművagyon adatbázis felállítását készítse el 2013. április 30-
ig.
A vagyonértékelés díja 1.980.000 Ft + ÁFA összegbe kerül, amit az Önkormányzat a 2013.
évi költségvetése terhére biztosít.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. VIKÖV Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
4. Irattár


