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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 28-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a Kaláz Kft. tulajdonában lévő csatornaközmű-vagyon
önkormányzati tulajdonba való átadására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

172/2012.(VI.28.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kaláz Kft.
2012. július 2. napjával a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX törvény 8.§. (1) – (4) pontja alapján szerződést köt a Kaláz Kft.
tulajdonában lévő teljes víziközmű-vagyon térítésmentes
átruházásáról az Önkormányzat javára. A térítésmentes
vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak, a társasági adó szempontjából a beruházó vállalkozási,
bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak
minősül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
Kaláz kft. ügyvezetőjét a jelen határozat rendelkezései alapján
létrejövő ingyenes vagyonátruházási szerződés aláírására. A szerződés
aláírásával a Kaláz Kft. és a BKÜ Kft. közti közmű-szerződés
megszűnik, a felek egymással elszámolnak.
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy 2012. július 2. napjával módosítja a BKÜ Kft-vel meglévő
szerződését az alábbiak szerint:
- A szerződés függelékében felsorolt, a bérlet tárgyát képező
„vagyontárgyak jegyzéke” kibővül a Kaláz Kft-től az
Önkormányzathoz a 2012. július 2. napján hatályosuló szerződésben
szereplő eszközökkel és tételekkel.

 az éves, havonta kiszámlázott használati díj összege a kibővülő
„vagyontárgyak jegyzékében” szereplő tételek alapján számítódik;

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a BKÜ kft.
ügyvezetőjét a jelen határozat rendelkezései alapján létrejövő
szerződésmódosítás aláírására.



Felelős:  az Önkormányzat és a Kaláz Kft. szerződése tárgyában: a
Polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője; az Önkormányzat és a BKÜ
Kft. szerződésmódosítása tárgyában a Polgármester, és a BKÜ Kft.
ügyvezetője
Határidő: az Önkormányzat és a Kaláz Kft. szerződése tárgyában
2012. július 2
az Önkormányzat és a BKÜ Kft. szerződésmódosítása tárgyában
2012. július 15.

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző
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