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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés város Képviselő-testülete a 160/2013. (IV.25.) határozatában arról döntött, hogy
a városi ingatlanüzemeltetési feladatok ellátására önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet hoz létre, valamint arról, hogy az alapítást követően a LISZ Kft 2013. július 31.
napjával olvadjon be BKSZ Kft-be.
Az újként létesített intézmény a LISZ Kft jelenlegi feladatait maradéktalanul átveszi
(ugyanis a közterülettel kapcsolatos feladatait már március 1-től átvette a BKSZ Kft), valamint feladatköre intézmény (iskola) üzemeltetéssel bővül. A működését meghatározó tárgyi és
személyi feltételeket a LISZ Kft jelenlegi infrastruktúrája, személyi állománya, a feladatellátásához illeszkedő vagyona, és pénzeszközei fogják biztosítani, valamint az intézménybe integrálódó intézményüzemeltetési feladatok ellátásának forrásául az önkormányzat költségvetésében, erre a feladatra tervezett (a Dr. Hepp tagiskola jelenlegi működési költségvetése) és
félévtől zárolt előirányzatok szolgálnak majd.
A 160/2013. (IV.25.) határozatban foglaltakkal ellentétben az új intézmény költségvetésének előterjesztésére és jóváhagyására a májusi helyett a júniusi testületi ülésen kerül sor,
tekintettel arra, hogy elegendő információ a költségvetés összeállításhoz még nem áll rendelkezésre.
A beolvadás előtt azonban a LISZ Kft jelenlegi vagyonával olyan módon kell rendelkezni, hogy az önkormányzati feladatot ellátó intézményi működéséhez minden szükséges
eszköz és forrásrendelkezésre álljon, az Önkormányzatnak az intézmény finanszírozása többletkiadást ne jelentsen. A vagyon megosztás vizsgálati időpontját 2013. június 30-i forduló
nappal célszerű meghatározni. A LISZ Kft beolvadásának időpontját egy hónappal későbbi
(június 31.) időpontban határozta meg a Képviselő-testület, ennek oka az, hogy az intézményalapításhoz szükséges vagyonmozgások (kivezetések az alapító számára), pénzforgalmi jellegű gazdasági események (kifizetések teljesítése, bevallások, elszámolások) a LISZ Kft könyveiben lekönyvelésre kerüljenek. A július hónap elég arra, hogy minden eddig még nem látható gazdasági esemény a felszínre kerüljön és a szükséges intézkedéseket megtegyük. A LISZ
Kft fentiek szerint véglegessé váló július 31. napjára elkészített mérlege lesz a beolvadó mérlege, melyet a testület - várhatóan augusztusban - jóváhagy. Ahhoz, hogy a beolvadó mérleg
úgy kerüljön felállításra, hogy abban csak a BKSZ Kft számára fontos vagyon elemek legyenek, a testületnek ezek jellegét, fajtáját (és egyelőre nem a pontos összegét) kell inverz módon
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meghatározni. Vagyis kizárásos alapon, ami nem szükséges a BKSZ KFt-nek minden kerüljön
vissza az alapítóhoz, amelynek az átszármaztatott vagyonnal a feladatait kell ellátnia (intézményt működtet). Az önkormányzat és az alapított intézmény közötti viszonyt (hogy mit ad
át), a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és az Áht. figyelembe vételével végezzük el, arra tekintettel, hogy a létrejött új intézmény önállón működő és gazdálkodó intézmény lesz. Ennek megfelelően a vagyon megosztást - tehát azt, hogy mi kerül viszsza az alapítóhoz és mi marad a beolvadó mérlegben - az alábbi elvek szerint javasoljuk jóváhagyni.
A megosztás elveit a Képviselő-testület által a 155/2013. (IV.25.) határozattal jóváhagyott LISZ Kft 2012. évi beszámolója alapján dolgoztuk ki. A 155/2013. (IV.25.) határozattal
jóváhagyott mérleg soraihoz kértünk tételes kimutatást a LISZ Kft ügyvezetőjétől, amely
alapján megítélhető, hogy az egyes vagyon elemek melyik gazdálkodónak szolgálják a további céljait, illetve, hogy ki lesz a jogutódja pl. a vevő követeléseknek, az adósoknak és a
kötelezettségeknek. A részletes mérleg áttekintésében és a vagyon elvi szétválasztására a
LISZ Kft ügyvezetője adott segítséget szakmai tapasztalataira támaszkodva. Az elvek ezeknek
a típusoknak, vagy konkrét eszközöknek a meghatározását jelentik, összegszerűségben értékkel nem tudunk szolgálni, mert azt a június 30. állapot szerint felvett mérleg tartalmazza majd.
1. A LISZ Kft 2013. 06.30-i állapot szerint elkészített mérlege lesz a megosztás kiindulópontja, mely időpontot a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.
2. A mérlegből a 06.30-i értékeknek megfelelően kerül meghatározásra a LISZ Kft beolvadásra szánt vagyona. Azért kell a kizárásos módszert választani, mert a beolvadó
vagyon elemek meghatározása az egyszerűbb, kevesebb tételt tartalmaz és jobban
meghatározható. Beolvadásra kerülnek, mindazok a vagyonelemek, amelyek a BKSZ
Kft közterület-fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzéséhez szükségesek. Ennek
megfelelően beolvadásra javasoljuk az alábbiakat:
- Műszaki berendezések közül a célnak megfelelően kiválasztottak
- Egyéb gépek berendezések közül a célnak megfelelően kiválasztottak
- Jegyzett tőke cégjegyzék szerint, ingatlan apport nélkül
- Eredménytartalék a beolvadásra szánt eszközök arányában
3. Az 2. pont szerint 2013.06.30. állapotnak megfelelő értékek figyelembe vételével
kimutatott eszközök és források képezik majd a LISZ Kft beolvadási mérlegét az aktuális adatokkal. Az 06.30-i értékek még változhatnak 1 hónap alatt pl. az értékcsökkenéssel.
4. A beolvadó mérlegbe nem kerülő eszközök és források jogutódja az önkormányzat
lesz, amely majd rendelkezik arról, hogy a jogutódlással megkapott eszközökkel hogyan biztosítja az intézmény működésének tárgyi feltételeit.
5. Az Önkormányzat jogutódlással a következő eszközökhöz és forrásokhoz jut 2013.
07.01-i nappal, melyet könyveibe felvezet a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint:
- Petőfi u. 21, Szarvasi u. 64/1 ingatlanok
- A beolvadásra nem kerülő eszközök állománya
- A befejezetlen beruházások - ideértve a 2013. I. félévében megkezdett lakásokhoz kapcsolódó beruházásokat
- Készletekre adott előlegek
- Követelések
- Pénzeszközök (zárolva és az önkormányzatnál elkülönített számlán kezelve)
- Eredmény tartalék eszközarányos része
- Valamennyi kötelezettség
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6. A fenti elvek jóváhagyása esetén a LISZ Kft mérlege a 2013.06.30-i kiinduló állapottól még változni fog a vagyonmozgások és pénzforgalmi mozgások miatt. Megfelelő
dokumentálással kivezetésre kerülnek az önkormányzatot jogutódlással megillető eszközök és források
7. Az átvezetések után a mérlegben maradó eszközök és források képezik majd 2013.
07.31-i állapot szerint a LISZ Kft beolvadó mérlegét, melyet a Képviselő-testületnek
szintén jóvá kell hagyni.
A kis értékű eszközök listája nem része a mérlegnek, ezért azok megosztásról az ügyvezetők a későbbiekben megállapodnak és azokat a BKSZ Kft a leltári nyilvántartásába felvezeti.
A Képviselő-testületnek tehát most csak azoknak a LISZ Kft mérlegében lévő vagyon
elemeknek a beolvadásról kell dönteni, amelyek a beolvadás után a BKSZ Kft működéshez
szükségesek.
Ezzel a döntéssel a Képviselő-testület azokat a feladatokat tűzi ki, amelyek nélkül az intézmény működőképes felállítása és a LISZ Kft feladatainak kivezetése nem lehetséges.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:
1. Békés város Képviselő-testülete a LISZ Kft beolvadó mérlegébe kerülő eszközöket és forrásokat az alábbi elvek alapján jóváhagyja.
A beolvadó mérlegben marad
(BKSZ Kft rendelkezésére
adva)

A mérleg sora

A mérleg sor neve/vagyon elem neve

12. sor

Műszaki berendezések

A kiválasztott, beolvadásra
kerülő az eszközök

13.sor

Egyéb berendezések, járművek

A kiválasztott, beolvadásra
kerülő az eszközök

Jegyzett tőke (alapítási apport)

A tétel beolvadásra kerül

Jegyzett tőke (Városüzemeltetési Kft alapítása)

A tétel beolvadásra kerül

Eredménytartalék

Az eszközök beolvadásának
arányában

58. sor

62. sor

2. Békés város Képviselő-testülete a LISZ Kft vagyonából a BKSZ Kft vagyonába
beolvadó tárgyi eszközök tételes listáját az alábbiak szerint hagyja jóvá, melyeket
az 1. sz. határozati javaslatban a 12. és 13. sorok tartalmaznak.
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Eszköz megnevezése

Határidő:
Felelős:

Eszköz megnevezése

1.

Bozótvágó STIL

14.

Bozótvágó STIL fs -410

2.

Szuperpark 3800

15.

YEG-885 frsz. Szuperpark

3.

Sószóró AGROX

16.

YJY-165 pótkocsi

4.

Tolólap MTZ-hez

17.

YEG-886 Rába

5.

Gödörfúró 200-as

18.

YDH-533 pótkocsi

6.

Rézsű kasza

19.

YBP-814 Mt-8-s kistraktor

7.

Hóeke

20.

YFM-938 pótkocsi

8.

Aprítógép

21.

XFW-159 utánfutó

9.

Úttisztító kefe

22.

Kommunális traktor PRONÁR

10.

Önjáró fűnyíró (park g.)

23.

YBG-747 Pótkocsi magasítóval

11.

Robi- 250 kerti traktor

24.

YEG-887 MTZ traktor

12.

Padka úthenger

25.

YKS-753 Multikar

13.

Hóeke vonólap

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. május 27.

Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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