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Jászszentjász]ói Közös Önkormányzati Hivatal

A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat a
számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény és az államháztartás
számviteléről szóló 4/20 13. (1.11.) Korm. rendelet (Ahsz.) alapján a következők szerint
szabályozzuk:

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A selejtezési szabályzat hatálya

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. * (I)
bekezdése alapján Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát Község
Önkormányzata bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik továbbá:
— az Áht. 6/C. ~ (2) bekezdése c) pontja alapján a Jászszentlászló~Móricgát Községi

Önkormányzatok Társulása bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról, mint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési
szerv.

Az Áht. 10. ~ (4a) bekezdése alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal látja
el a gazdasági szervezet államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Avr) 9. ~ (1) bekezdésében meghatározott
feladatait maga, és a Társulás irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek:

Szent László Ovoda és Bölcsőde
Szent László Alapszolgáltatási Központ

vonatkozásában.

A fentiekből és az Ávr. 13. ~ (3b) bekezdésében foglaltakból eredően ezen szabályzat
hatálya a következő költségvetési szervekre/törzskönyvvel rendelkező jogi személyekre
teijedki: .

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
Jászszentlászló Község Önkormányzata

Móricgát Község Önkormányzata
Jászszentlászló-Móricgát Községi Onkormányzatok Társulása

Szent László Óvoda és Bölcsőde
Szent László Alapszolgáltatási Központ

(a továbbiakban: fentfelsorolt szervek~.
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Jászszent]ászlói Közös Önkormányzati Hivatal

2. A selejtezési szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat hatálya a fent felsorolt szervek kezelésében lévő tárgyi eszközökre és
készletekre, továbbá a tulajdonában lévő, de koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközökre terjed ki.

A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan
tárgyi eszköz és készlet, melynek nyilvántartását a

* mennyiségi és értékbeni, vagy
* mennyiségi

nyilvántartás keretében biztosítják a fent felsorolt szervek, értékhatárra való tekintet nélkül,
a számlarendben foglaltak szerint.

A szabályzat hatálya nem teij ed ki:
— a fent felsorolt szervek használatában lévő, de tulajdonát nem képező idegen és

ideiglenesen átvett vagyontárgyakra,
— muzeális és levéltári gyűjteményekre, műszaki emlékekre, védett tárgyra, képző

és iparművészeti alkotásokra,
— polgári védelmi rendeltetésű vagyontárgyakra,
— veszélyes hulladékokra, valamint
— hatósági engedély, vagy kötelezvény alapján üzemben, ill. készenlétben tartott

(pld: munkavédelmi eszközök, tűzoltó készülékek) berendezésre.
— az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére.

„.

FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSA

1. Feleslegessé vált vagyontárgyak jellemzői

A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell
tekinteni mindazokat a tárgyi eszközöket és készleteket, amelyek:

— a fent felsorolt szervek tevékenységéhez, működéséhez mér nem szükségesek,
— eredeti rendeltetésülmek már nem felelnek meg,
— a feladatváltozás, átszervezés, megszűnés vagy egyéb ok miatt feleslegessé váltak,
— a normalizált készletek mennyiségét lényegesen meghaladják,
— rongálás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi avulás miatt rendeltetésszerűen

már nem használhatóak,
— szavatossági idejük lejárt.

Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásába, valamint a
selejtezési eljárásba bevont vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetők az ilyen eljárással
nem érintett vagyontárgyakkal, gondoskodni kell azok megjelöléséről, vagy elkülönített
nyilvántartásáról.

A feleslegesnek minősített vagyontárgyak hasznosítása során először mindig azok
értékesítését kell megkísérelni és csak annak sikertelensége után lehet azokat selejtezni.
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Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést (ártalmatlanná tételt)
hatósági előírás kötelezővé teszi (pid.: lejárt gyógyszerek, fogyasztásra alkalmatlan ételek,
stb.)

2. Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása

A készletek, tárgyi eszközök feleslegesnek, vagy rendeltetésszerű használatra
alkalmatlannak történő minősítésére

— a polgármesterek, jegyző, elnök,
— az intézményvezetők,
— a személyi használatra kiadott eszközök estében az eszközöket használó dolgozók,
— az immobil - egy év alatt készletmozgással nem érintett - készletekre vonatkozóan

az analitikus nyilvántartást vezetők,
tehetnek javaslatot.

3. A javaslattétel módja

A vagyontárgyak feleslegesnek, vagy használatra alkalmatlarnnk minősítésére javaslattételi
joggal rendelkezők kötelesek javaslataikat a leltározás megkezdése előtt, minden év
október hó 15. napjáig Kiss Arpáa’népénzügyi ügyintéző részére megtenni.

A javaslatot jegyzékbe kell foglalni, melynek a következőket kell tartalmaznia:
— az eszköz megnevezése, nyilvántartási száma,
— mennyiségi egysége,
— mennyisége,
— a tárgyi eszköz bruttó és nettó értéke (ha van még könyvszerinti érték),
— a beszerzés éve,
— a feleslegessé válás oka,
— a használatból való kivonás időpontja,
— a hasznosítás módjára vonatkozó javaslat,
— ajegyzék készítésének időpontja,
— a javaslatot tevő személy aláírása.

A feleslegessé válás okánál a külön kódjegyzékben meghatározott fogalmakat vagy
kódszárnokat kell beími. A kódjegyzéket az 1. számú melléklet tartahuazza.

A hasznosítás módjánál „értékesítés” vagy „selejtezés” megjelölést kell alkalmazni.

Az arra jogosult személyek által összeállított javaslatokat Kiss A’rpádnépénzügyi ügyintéző
összegyűjti, és azok felülvizsgálata, valamint az értékesítésre javasolt eszközök eladási
árának kialakítását követően a javaslatokat előterjeszti jóváhagyásra.

A javaslatok felülvizsgálata keretében
— ellenőrizni kell, hogy a feleslegessé válás oka megfelel-e a valóságnak,
— szükség esetén szakértői véleményt kell beszerezni a feleslegessé válás okának

egyértelmű megállapítása érdekében,
— véleniényezni kell a hasznosítás módjára tettjavaslatokat.
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Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal

Amennyiben a felesleges vagyontárgy még nettó értékkel rendelkezik, minden esetben
szakmai véleménnyel alá kell támasztani a hasznosítás, vagy selejtezés indokoltságát.

A szakmai véleménynek és indokolásnak tartalmaznia kell:
- az eszköz megnevezését,
- a beszerzési időpontját, a beszerzési értéket,
- a tapasztalt hiba, károsodás leírását,
- ajavításra megtett intézkedést igazoló dokumentumot.

A javaslatok, valamint az eladási ár jóváhagyására a polgármesterek, je~izŐ, elnök,
intézniényveze tők jogosultak.

Az eladásra javasolt felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban
rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani.

„.

A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSA

1. Az elidegenítés szabályai

A fent felsorolt szervek a működésükhöz már nem szükséges, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki
berendezés, gép, felszerelés, stb.), készlet értékesítésére — az ingatlanok kivételével —

önállóan jogosultak, amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke a helyi
önkormányzatok vagyonrendeletében meghatározott értékhatárt nem haladj a meg.

Az értékesítést a vagyontárgyjellegétől Riggően
a) közvetlenül vagy
b) közvetetten lehet végezni.

A működéshez nem szükséges vagyon közvetlenül az alábbiak szerint értékesíthető:
a) nyilvános vagy zártkörű pályázat útján,
b) nyilvános árverésen (továbbiakban az a) és b) együtt: versenyeztetés),
c) kivételesen versenyeztetés nélkül.

A vagyon közvetetten az alábbi módon értékesíthető:
a) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal,
b) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással, vagy
e) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással.

A vagyon tulajdonjogának átruházását versenyeztetéssel kell megkísérelnie.

A versenyeztetés feltételeit, a pályázat benyújtása vagy a nyilvános versenyeztetés
időpontjának megjelölésével - helyi vagy országos lapban, illetve más módon -

nyilvánosan meg kell hirdetni.

A hirdetmény elkészítéséért Kiss Árpádnépénzügyi ügyintéző felelős.
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Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal

A közzététel módjáról ás elrendeléséről az elkészített hirdetmény alapján a polgármesterek,
je~zó’, elnök, intézményvezetők döntenek.

A megjelent hirdetést a versenytárgyalás jegyzőkönyvének mellékleteként meg kell őrizni.

A lefolytatott versenyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek legalább a
következőket kell tartalmaznia;

— ajelenlévők nevét,
— a pályázók azonosító adatait, és eszközönkénti ajánlati összegeit,
— a versenytárgyalás során - eszközönként, vagyontárgyanként - kialakított eladási

árat,
— a vevők azonosító adatait,
— a vevők által vállalt fizetési feltételeket,
— ajelenlévők aláírását.

A helyi önkormányzatok vagyonrendeletében meghatározott értékhatár feletti vagyon
értékesítésére az önkormányzatok Képviselő-testülete / Társulási Tanács jogosult.

2. Értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése

Az önkormányzat rendeletében meghatározott - értékhatár feletti vagyonnak nem minősülő
— értékhatár alatti felesleges vagyontárgyat a fent felsorolt szervek helyben is
értékesíthetik.

Az értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése történhet
— hasonló tevékenységet végző gazdálkodók megkeresésével,
— hirdetés útján,
— értékesítéssel foglalkozó szerv útján.

Ha a forgalmazással, értékesítéssel foglalkozó szervezet a továbbértékesítésre felajánlott
vagyontárgy átvételéről írásban lemond, vagy a fent felsorolt szervek megkeresésére a kért
időponton belül nem válaszol, továbbá indokolatlanul alacsony vételárat kínál, a felesleges
vagyontárgy magánszemély részére értékesíthető.

Az értékesítés módjáról, az értékesítő szerv ajánlatának elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a polgármesterek, je~ző, elnök, intézményvezetők döntenek.

2.1. A vagyontárgyak magánszemélyek részére történ6’ értékesítésének szabályai

A feleslegesnek minősített vagyontárgyak tervezett értékesítését meg kell hirdetni.

A hirdetménynek legalább a következőket kell tartalmazni:
— az értékesítésre szánt vagyontárgyak megnevezését,
— az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak elhasználódására, állagára vonatkozó

jellemzők,
— az eladási árat,
— az értékesítés helyét,
— az értékesítés időpontját.
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A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetőtáblára ki kell ~iggeszteni.

A fent felsorolt szervek dolgozói a felesleges vagyontárgyak értékesítése tekintetében
magánszemélynek minősülnek.

Magánszemély részére felesleges vagyontárgyat értékesíteni csak az értékesítéssel
egyidejűleg teljesített készpénzfizetés ellenében lehet.

2.2. Az értékesítés dokurnentálása, bizonylatolása

Minden vagyontárgy értékesítéséről számlát kell készíteni. A számláknak meg kell felelni —

a vonatkozó jogszabályokban foglalt — alaki és tartalmi követelményeknek.

Az értékesítés megtörténtét követően a változást át kell vezetni az analitikus
nyilvántartáson, valamint a főkönyvi könyvelés érintett főkönyvi számláin.

3. Térítés nélküli átadás

A működéshez már nem szükséges, valamint a kiselejtezett vagyont ingyenesen átruházni
csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. ~-ban foglaltak szerint lehet.

A vagyon ingyenes átruházására az önkormányzatok Képviselő-testülete ! Társulási
Tanács jogosult.

Térítés nélküli átadás esetén tájékoztatni kell az átvevőt az átadott vagyontárgy
nyilvántartás szerinti bruttó értékéről és az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéről.

A térítés nélküli átadást bizonylatolni, dokumentálni kell.

A térítés nélküli átadás megtörténtét követően a változást át kell vezetni az analitikus
nyilvántartáson, valamint a főkönyvi könyvelés érintett főkönyvi számláin.

Iv.
SELEJTEZÉS, LEÉRTÉKELÉS, MEGSEMMISÍTÉS

A selejtezés az az eljárás, melynek során a feleslegessé vagy használhatatlanná vált
vagyontárgyakat, illetve azok értékét a vagyonból kivonjuk. A selejtezés célja: a
feleslegessé vagy használhatatlanná vált vagyontárgyak e minőségének megállapítása és
ugyanezen vagyontárgyak újrahasznosítási módjának, vagy megsemmisítésének az
eldöntése.

Használhatatlan vagyontárgy mindazon tárgyi eszköz (ideértve a kisértékű tárgyi
eszközöket is), amely az üzemszerű használat miatti kopás, nem rendeltetésszerű
használat, emberi közreműködés vagy elemi csapás eredményeként megrongálódik
(esetleg megsemmisül) úgy, hogy annak javítással történő helyreállítása lehetetlen vagy
csak in~eálisan magas áron volna lehetséges, továbbá mindazon készlet, amely emberi
közreműködés, elemi csapás vagy a vagyontárgy belső természete miatt (porlás, romlás)
véglegesen felhasználhatatlanná válik.
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1. A selejtezési eljárás lefolytatása

A feleslegessé vált, használhatatlan de értékesítésre, térítés nélküli átadásra nem került
vagyontárgyakat - legkésőbb - a leltározás megkezdését megelőzően 30 nappal selejtezni
kell.
Leltározással egyidejűleg selejtezés nem folytatható.

A vagyontárgyak selejtezését a jegyző által kijelölt selejtezési bizottság végzi, a selejtezési
eljárás keretében.

2. Selejtezési bizottság

A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kinevezése ajegyzó’ hatáskörébe tartozik. A
bizottságnak — az elnökkel együtt - legalább 3 főből kell állnia.

A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása visszavonásig érvényes.

A selejtezési bizottság a felesleges vagyontárgyak selejtezését a Kiss Á’rpádné pénzügyi
ügyintézó’ által összegyűjtött és a bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján köteles
elvégezni.

A selejtezési bizottság feladatai:
— a felesleges vagyontárgyak leértékelésével és selejtezésével kapcsolatos döntések

előkészítése, a feladatok végrehajtásának koordinálása;
— ellenőrzi, illetve megállapítja a feleslegessé, illetve selejtté válás okát (a feleslegessé

válás okainak kódjegyzékét.)
— állást foglal a vagyontárgyak selejtezése tekintetében, illetve javaslatot tesz a

leselejtezett vagyontárgyak haszonlhulladék anyagként történő értékesítésére, vagy
megsemmisítésére.

3. A selejtezés végrehajtása

3.1. A selejtezést rnegelőzó’fehzdatok

A selejtezési bizottság a jegyzékek alapján a selejtezést megelőzően köteles megvizsgálni,
hogy:

— a még használható vagyontárgyak értékesítésével (térítésmentes átadásával)
kapcsolatos szükséges és lehetséges intézkedések megtörténtek-e,

— a selejtezésre előkészített vagyontárgyak köre és mennyisége megegyezik-e a
jegyzékben szereplő adatokkal.

A selejtezés megkezdése előtt a selejtezésben résztvevők részére a selejtezési bizottság
elnökének értekezletet (felkészítést) kell tartania. Az értekezleten (felkészítésen) köteles
mindenki részt venni, aki a selejtezésben közvetlenül vagy közvetve közreműködik.

Az értekezlet (felkészítés) során ismertetni kell a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat,
jogokat, továbbá a selejtezési bizonylatok kezelésével kapcsolatos szabályokat.
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3.2. Selejtezésijegyzó’könyv elkészítése

Mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök, mind pedig a készletek selejtezéséről
jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a selejtezési bizottság tagjainak javaslatát, amit a tagok
aláírásukkal hitelesítenek.

A jegyzőkönyvben rendelkezni kell a kiselejtezett eszközök sorsáról.

A selejtezés során a bizottságnak javaslatot kell tenni arra, hogy:
— a selejtezett eszközök hulladékként vagy haszonanyagként lehet-e értékesíteni,
— a hulladékként vagy haszonanyagként nem értékesíthető készleteket meg kell

semmisíteni,
— a megsemmisítésre kerülő készletek megsemmisítése milyen módszerrel

(összetörés, elégetés, darabolás, stb.) történjen.

A bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzőkönyvben javasolt intézkedések
(leértékelés, megsemmisítés) végrehajtására csak a polgármesterelc jegyzó elnök,
intézményvezetők jóváhagyása után kerülhet sor.

A selejtezési jegyzőkönyvet - évenkénti sorszámozással - három példánybaxi kell
elkészíteni.

A jegyzőkönyv
— kettő példányát meg kell küldeni a könyvelésnek,
— egy példánya pedig a selejtezési bizottságnál marad.

A vagyonban bekövetkezett változásnak a főkönyvi könyvelésben és az analitikus
nyilvántartásban történő átvezetését követően a könyvelésnek átadott két jegyzőkönyvi
példányból egy példányt irattárba kell elhelyezni.

3.3. Immateriális javak, tárgyi eszközöl’ selejtezésénél használatos
nyomtatványok

Az imnrnteriális javak, és a tárgyi eszközök selejtezése során a következő szabvány
nyomtatványokat lehet használni:

— B.1 1-90. r.sz. humateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve
— B.l 1-91. r.sz. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi eszközök

jegyzéke
— B.l1-92. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek,

hulladék anyagok jegyzéke
— B. 11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv

3.4. Készletek selejtezésénél használatos nyomtatványok

A készletek selejtezése során a következő szabvány nyomtatványokat lehet használni:
— B.l 1-93. r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve
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— 13.11-94. r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke
— 13.11-95. r.sz. A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok jegyzéke
— 13.11-96. r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke
— B. 11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv

4. Leértékelés

A selejtezési bizottság hatáskörébe tartozik a vagyontárgyak - különösen a készleten lévő
anyagok és áruk vonatkozásában - leértékelési eljárásának a lefolytatása is.

Az anyagok és áruk leértékelhetők, ha:
— minőségük miatt,
— irreálisan magas áruk miatt, valamint
— eredeti rendeltetésülmek megfelelően

azokat eredeti árukon/értékükön értékesíteni már nem lehet, de csökkentett eladási ár
esetén értékesítésükre még nyflhat lehetőség.

5. Megsemmisítési eljárás

A megsemmisítésre kijelölt eszközökön olyan külső hatásból eredő jelzést kell alkalmazni,
amely megakadályozza azt, hogy az eszköz visszakerüljön a használatba.

A megsenimisftés elvégzésére külön személyt kell kijelölni.
A megsemmisítést a selejtezési bizottság jelenlétében kell elvégezni.

A megsemmisítést végző személy a selejtezési jegyzőkönyv mellékletét képező
megsemmisítésijegyzőkönyvben aláírásával köteles igazolni a megsemmisítés tényét.

6. A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások

A selejtezési eljárás befejezését követően az érintett analitikus nyilvántartást vezető és a
főkönyvi könyvelést végző személy - a selejtezési bizottság által megküldött
jegyzőkönyvek alapján - az eszközök meirnyiségében és értékében bekövetkezett
változásokat a jegyzőkönyv átvételétől számított .15 napon belül, de legkésőbb a leltározás
megkezdését megelőzően köteles átvezetni.

A selejtezett eszközökkel kapcsolatos változások - analitikus és főkönyvi
nyilvántartásokban történő - átvezetését a számlarendben foglalt előírások alapján kell
végrehajtani.

7. A selejtezés végrehajtásának ellenőrzése

A selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzéséért Juhász Anikó pénzügyi
ügyintéző a felelős.

Amennyiben az ellenőrzésért felelős a selejtezési eljárás során valamilyen
szabálytalanságot tapasztal, azt köteles azonnal az adott szerv vezetóje felé jelezni.
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8. A koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök selejtezésével kapcsolatos
döntési jogkörök

Az eszközöket koncesszióba, vagyonkezelésbe átvevő gazdálkodó szervezet a tulajdonos
önkormányzattal egyeztetett rekonstrukció, felújítás keretében jogosult kiselejtezni a
meghibásodott, megrongálódott, cserére szoruló eszközöket.
A kiselejtezett eszközökről tájékoztatni kell az önkormányzatot.

Az önkormányzattal egyeztetett rekonstrukcióval, felújítással nem érintett, valamint a
rekonstrukció, felújítás keretében nem pótolt eszközök selejtezésére csak a tulajdonos
önkormányzat hozzájárulásával kerülhet sor.

A koncesszióba, vagyorikezelésbe adott eszközök selejtezését követően gondoskodni kell
az analitikus nyilvántartás, valamint a főkönyvi könyvelés adatainak módosításáról.

9. Záró rendelkezés

A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 2018. január 1.
nap lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti minden eddigi selejtezéssel
kapcsolatos szabályozás.

Jászszentlászló, 2018.január 8. ~

Valentovics Beata~ ;;
jegyzo

A szabályzatban foglaltakkal

rntézményvezet(
Szent László Óvoda és Bölcsőde Szent László Alapszolgá1tatás~
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1. számú melléklet

KÓDJEGYZÉK
a feleslegessé válás okairól

Kódszám Megnevezés

001 eredeti rendeltetésének nem felel meg

002 feladatcsökkenés

003 átszervezés

004 megszűnés

005 normát meghaladó készlet

006 rongálás

007 természetes elhasználódás

008 erkölcsi avulás

009 szavatosság lejárt

010 egyébok



2. számú melléklet

KÓDJEGYZÉK

a kis&ejtezett eszközök hasznosításának
módjáról

Kódszám Megnevezés

001 megsemmisítés

002 hulladékként visszavételezve

003 értékesítés hulladékhasznosítónak

004 értékesítés magánszemélynek

005 hulladéklerakó helyre elszállítva

006 egyéb

2



3. számú melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök
selejtezési jegyzőkönyve

__________ ‚óv _____

A jegyzőkön~ oldalt tartalmaz.

Tartalom: A jegyzőkön~’ l—VI. fejezetei, valamint az alább felsorolt nyomtatványok

11—91. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök jegyzéke

11—92. A selejtezésból visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke

11—97. Megsemmisítési jegyzőkönyv

A jegyzékeket és a Megsemmisítési jegyzőkönyvet

KÜLÖN KELL MEGRENDELNI!

B. Il—go. r. sz.~ Párna Nyomda Pt (0366%) l~I~ IlIl~! III I~I~ PM által ajánlott
Magrandelhatő: Párna PL—Nyomai. 1088 Budapest. Szentkirátyf u. 47. Telefon: 266.0534 5 997674 310557
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___________ oldal

Jév jegyzőkőnyvhöz

Jegyzőkönyv
Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezéséről

Készült _______ év _____________________ hó _______ napján a __________________________________

gazdálkodó szervezet __________________________________________________ raktárában (helyiségében).

Jelen vannak:

A selejtezési bizottság részéről (név, beosztás):

Felügyeleti (érdekképviseleti) szerv részéről (név, beosztás):

SELEJTEZÉSI HATÁSKÖR

A selejtezési bizottság (a továbbiakban: bizottság) megállapítja, hogy a jelen eljárás keretében végrehajtan

dó selejtezés engedélyezése

hatáskörébe tartozik.

6. 11—90. r. sz. - Párna Nyomda RI. 03681) PM álla] ajánic”
Megrenderhető: Pálna Pl—Nyoma]]. 1068 Budapoat. $2enlki’ályi U. 47. Te[efon~ 266-0534
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__________ oldal

/6v jegyzőkönyvhöz

II.

A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATA

A jegyzőkön~ bevezető részében megnevezettekből álló Bizottság megtekintette a gazdálkodó szervezet

telephelyén (helyein) selejtezésre előkészített immateriális javak (szellemi terméket), tárgyi eszközöket. Meg
vizsgálta a selejtté válásuk okait, és a hasznosítási eUárás eredményét. Megállapította, hogy a megvizsgált
immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, használatuk
gazdaságtalan, ezértselejtezésük indokolt.

Ezért a bizottság a 11—91. számú jegyzékeken felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezését
Javasolja.

Aselejtezésrejavasolt eszközök

bruttó értéke összesen ___________________________ Ft,

nettó értéke összesen ____________________________ Ft.

A Bizottság tagjai kijelentik, hogy az általuk megvizsgált és selejtezésre javasolt eszközök megegyeznek a
11—91. számú jegyzékeken feltüntetett eszközökkel. A Bizottság a selejtezési eljárás során tételesen ellenő
rizte az inimateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök és tartozékok hiánytalan meglétét.
A Bizottság megállapitásai:

lii.

A SELEJTEZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK HASZNOSITÁSA

A Bizottság megállapította, hogy a selejtezésre javasolt tárgyi eszközökből a 11 —92. számú jegyzékeken
felsorolt alkatrészek, tartozékok stb. — haszon-, illetve hulladékanyagként — hasznosíthatók.

Javasolja ezek kiszerelését ás hasznosításukkal kapcsolatos intézkedések (raktárra vétel, értékesítés) meg-
tételét. -

B. 11—90. T. sz. - Pátria Nyomda At. (03661) PM által ajánlott
Megrandelhetó: Pátria Ik—Nyoma”, lOSS Budapest. Szentkirál~ U. 47. Telefon: 266-0534
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__________ oldal

/év jegyzőkönyvhöz

IV.

A SELEJTTÉ VÁLÁS OIC4l

A 11—91. számú jegyzéken felsorolt immateriális javak (Szellemi termékek), tárgyi eszközök selejtté válásával
kapcsolatban a bizottság a következőket állapította meg (A selejtté válás műszaki vagy egyéb okait a jegyzék
tételszámaira hivatkozva kell rögzíteni, azonos körülmény esetén összevontanj:

~. 1190. I. sz. - Pátsia Nyomda RI. 0 3361) PM áI,W ajánlolt
Megrendelhelő: Pátra Rt—Nyomell, 1083 Budapest, Szente~ráJyi u. 47-Telefon: 266-0534
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oldal

lé” jegyzőkőnyvhöz

V.

A 1-IASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Bizottság tételesen ellenőrizte a jegyzékben felsorolt tárgyi eszközöknek a selejtezést megelőző hasznosi
tási eljárását és ennek alapján a következőket állapította meg:*

*A jegyzókönyvhőz csatolni kell a lemondá nyilatkozatokat, leveleket.

B. 11—90. t. SZ.. Pábia Nyomda At (D 3881) PM őjtaJ ajánlott
Megrendolhelá: Pátna Al—Nyomot 108$ Budapest SaenlktráJyi U. 47. telefon: 266-0534
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__________ oldal

Iév jegyzőkönyvhöz

VI.

HITELESÍTÉS ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

A selejtezett tárgyi eszközök hulladékanyagának és haszonanyagának

1. raktárra vételéért _______________________________ név ________________________________ beosztás

2. értékesítéséér-t ________________________________ név ________________________________ beosztás

3. megsemmisítéséért ____________________________ név ________________________________ beosztás
felelős dolgozó(k) kijelölése.

Kmf.

A selejtezési jegyzőkönyvben loglaltakkal egyetértek, az immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszkö
zök selejtezését, illetve megsemmisítését jóváhagyorn.

Elrendelem a selejtezett imrriateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetését, továbbá a tárgyi
eszközök selejtezéséből visszanyeri anyagok hasznosításával kapcsolatos intézkedések (értékesítés,
készletként raktárra vétel) végrehajtását.

• óv ___________________ hó ______ nap.

B. 11—90. r. SZ. -P&sia Nyomda At (D 3651) PM ájlaJ ajÁnrot(
Magy,ndeLhstá: Pá~ia At—Nyomen. ‚058 Budapest Szen’k:r~M U. 47. TeIe(on: 266-0534
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Selejtezett immateriális javak (Szellemi termékek), tárgyi eszközök jegyzéke _______

_ IŐk6n~j számla száma

PM *1ml ajánlalt



—
O

Tárgyi eszközök selejtezését,’51 visszanyeri tartozékok, alkatrészek, hulladékanyagok Jegyzéke

fókönyvi számla száma
_____________oldal

sz. jegyzőkőnyvhöz

B. 11—92. r sz.- Pétria Nyomda Pl. (DIn.; 4387) Magrendalhetó; Pálria Pl—NyomaIt. 1066 Oudapasl, Szcntldrályi U. 47. lelalor.; 2660534

~IUhJIIbI~ iWI~I~
5 997674 310571



Készletek selejtezési,
leértékelési jegyzőkönyve

___________ /_________ Sz.

A jegyzőkönyv oldalt tartalmaz.

Tartalom: A jegyzőkönyv l—Ill. fejezetei, valamint az alább felsorolt nyomtatványok

Sz. fly. 11—94. Selejtezett készletek jegyzéke

Sz. fly. 11—95. Készletek selejtezéséből visszanyert hulladékanyagok jegyzéke

Sz. ny. 11—96. Leértékelt készletek jegyzéke

Sz. ny. 11—97. Megsemmisítési jegyzőkönyv

A jegyzékeket és a Megsemmisítési jegyzőkönyvet

KÜLÖN KELL MEGRENDELNI!

9. 11—93. r. sz. . Készletek selajtezözr leértékelési jecyzőkőnyve. Pálata Nyomda RI (D 38~)
Megr,r’d&.helő: Pésia Nyomda AL 1082 Sucapost. Szenlkirályi LI. 47. Telefon: aseossa 5 997674 310588 PM által ajánlott
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A jegyzőkönyv fejezete!:

I. Selejtezési hatáskör

II. A selejtezési bizottság javaslata

Ill. Hiteleshés és zárárendelkezések

Ha a selejtezés során megsemmisítés is történik, arról a Megsernmisítési jegyzőkönyv állítható ki. Ebben a
selejtezési jegyzőkönyv tételszániaira hivatkozva lehet felsorolni a megsemmisítésre kerülő készleteket.
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_____________ oldal

_____________ I__________ sz. jegyzökönyvhöz

Jegyzőkönyv
készletek selejtezéséről, leértékelésérői*

Készült ___________ év _____________________ hó napján a _______________________________

gazdálkodó szervezet
raktárában (helyiségében).

Jelen vannak:

selejtezési bizottság részéről (név, beosztás):

Felügyeleti (érdekképviseleti) szerv részéről (név, beosztás):**

SELEJTEZÉSI HATÁSKÖR

A selejtezési bizottság (továbbiakban: bizottság) megállapítja, hogy Jelen eljárás keretében végrehajtandó

selejtezéslleértékelés* engedélyezése
hatáskörébe tartozik.

A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATA

A jegyzőkönyv bevezető részében megnevezettekből álló bizottság megtekintette a gazdálkodő szervezet

telephelyén (raktárában)
előkészített készleteket, megvizsgálta selejtezésüklleértékelésük* indokoltságát. A bizottság

1. betétlapon felsorolt készletek selejtezését,
2. betétlapon felsoroltak hulladékkénti kezelését,
3. betétlapon felsorolt készletek leértékelését

javasolja, utalva hasznositásuk, illetve leértékelésük mértékére.

A nem kfvénl szöveg törlendő.
Csak abban sz esetben tőllendó <i, ha a rendelkezések kötelezően előirják (Pl költségvetési szerveknél telűgyeleli szerv; jóléti eszkózöknél sz illetékes
társadalmi szervezet.)

B. 11—93. r. SZ. . Készletek selejtozési. leértékelési jegyzőkönyve - Pévis Nyomda RI. (D 3863)
Megrendolhelő: Példa Nyomda RI. lose Budopest Szen*irélyi u. 4?. Telelon: gee-aSs-i PM által ajáriloll
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______________ oldal

_____________ I__________ sz. jegyzőköny~höz

A bizottság által javasolt selejtezéseklleártékelések* összesített adatai:

A selejtezendólleértékelendő* készletek nyilvántartási értéke készletcsoportonként ás Összesen:

Fók. számla megnevezés érték

_________________ ______________ Ft

_________________ ______________ Ft

__________________ _______________ Ft

__________________ _______________ Ft

__________________ _______________ Ft

_________________ ______________ Ft

__________________ _______________ Ft

__________________ _______________ Ft

__________________ _______________ Ft

____________________ ________________ Ft

Összesen: _______________ Ft

A selejtezésből visszanyert hulladékanyagok fajtánkénti

megnevezése mennyisége egységára értéke

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_____________________________________________ ______________ ______________ ___________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

_________________________________________________ _______________ _______________ ____________ Ft

‘ Ft

Összesen: ______________ Ft

* A nem kívánt szóveg táriend&

B. 1 1—93. r. sz. . Késztotek selejlezési. leértékelési egyzőkönr,o . Pátria Nyomda Pt, (0 3883)
Megrendelhetó: Fátna Nyomda Al. 1088 Budapest. Szantkirályi U. 47. Telefon: 2860534 PM által ejáfllOll
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_____________ oldal

I__________ sz. jegyzőkön~n~höz

A leértékelt készletek készletosoportonként: . . . .

leertekelesi
Fők. számla megnevezés érték különbözet

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

____________________________________ _______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

_______________ Ft ___________ Ft

Összesen; ____________ Ft

Gondatlanság vagy egyéb mulasztás miatti megállapitások és javaslatok:*

* A megáltapit~sok alapján fel kell vetni a felelősség kérdését.

8. 11—93. r. SZ. - Készletek selejtezési. Ie4rtékelésj eQyzékönyve . Pétna Nyomda At. (D 3883)
Megrendalhető: Pátria Nycoida At. loss Budapest. SzentkiráM ii. 47. Telefon: 266-0534 PM által ajánlott
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oldal

I__________ sz. jegyzókönyvhöz

‚‚‚.

HITELESÍTÉS ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Szükséges intézkedések megtételéért (raktárra vétel 1 értékesítés 2, megsemmisités 3) felelős dolgozá(k)
kijelölése.

1. _______________________________ név ____________________________________ beosztás

2. ____________________________________ név _________________________________________ beosztás

S. _________________________________ név ______________________________________ beosztás

Kmf.

*A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek az abban felsorolt készletek selejtezésétlleértékelését*,

illetve megsemmisítését jóváhagyom.

Elrendelern a változások nyilvántartásokon történő keresztülvezetését valamint a selejtezésből hasznosítható
készletek hasznosításának végrehajtását.

év_______________ hó nap.

* A nem kivánt szöveg tőrlend6.

B. 11—93. r. sz. - KészleteIt aeIejtezéa~, Ieérlélcelésf jegyzőkönyee - Pálna Nyomda Pl. (0 3553)
Megrendelhető: Példa Nyomda RI. 1088 Budapest. SzentIdrályi u. 47. Telefon: 2660534 PM által ajáj,lon
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SELEJTEZErT KÉSZLETEK JEGYZÉKE

;

___________ oldal

A készlet elszámoas&avonatkozó
A “lssznvereménySolo tóSot~ mennyiségi nyilvántartási ára értéke “áI

szám ~áfltNté3l megnevezése — mennyisége . ~k hivatkozás a

(kódszám ~ B.II-95.Jekijagyzék
SZáJM ~ kódja forint ~ ES sorszáma alapján

1 2 3 45 6 7 0 9 10 11

MkAnuul „~I~ .„.„~
/20 _________ sz. jegyzőkőnyiAlőz

—

9.11-94. tsz. - PMIa Nyomd. Fit (VIsz.: 4259) Megrendelhetó: Párna At.-t+jomet. 1066 Budspest. Szenlkirá)yI U. 47. Telefon: 266.0534 liii !I~IIIII
5997674 310595

PM MW ajánlott



—
00

A KÉSZLETEK SELEJTEZÉSÉBÖL ‘IISSZANYERT HULLADÉKANyAGOK JEGYZÉKE
- oldal

fokönyvi számla Száma

A vissznyoremény
elszámolásara vonalkoz6

hivatkozás a B. Siny.
I I—94. jolu jegyzek
sorszáma alapján

IG



—

LEÉRTÉKELT KÉSZ[EI’EK JEGYZÉKE

~~m~s~ma .—.-.] ~

MSZ 78%



_____________ oldal

_________ /_________ sz. jegyzákőnyv(höz)

Megsemmisítési jegyzőkönyv

A jelen jegyzőkönyvet aláírók felelősségűk tudatában k~elentik, hogy a jóváhagyott Selejtezési Jegyzókönyvben szereplá. alábbi
sorszámú eszkózóket, amelyeket sem haszonanyagként, Sem hulladákanyagként felhasználni, Sem más módon hasznosítani vagy
értékesíteni nem lehet, vagy nem szabad. jelenlátúkben megsemmisitették, a túzrendészeti és egászságűgyi hatósági előírásoknak
megfelelőert

Sorszámtól Sorszámig Megsernmisítés módja

Sorszámok:

________________________________________ óv hó_.._._nap.

Megsemrnisitetle:

HITELESÍTŐ ALÁÍRÁSOK

5. 11—97. r. sz. - P~ma Nyomda RI. ID 4388)
Megrondelhetá PáIha Nyomda RI. 1088 Budapest, SzenUe1ráIyi Li 47 Telefon: 266-0534 PM ÓJI& a~ánIotr
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