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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2012.(VI.21.) számú
határozatával úgy döntött, hogy 2012. december 31-gyel a Zirc Kistérség Többcélú
Társulásból kilép.
A Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodása
XI. fejezete alapján a társulás vagyona
1.

A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységének eredményeként létrejövő
vagyon a Társulás vagyona.

2.

A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat a Tanács gyakorolja.

3.

A vagyont a Társulás megszűnése esetén a Társulás fennállása alatt teljesített
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

4.

A Társulásból való kiválás olyan esetében, amely nem jár Társulás
megszűnésével, a kilépő tag részére járó vagyonhányad pénzbeli ellenértékét
oly módon kell visszaszolgáltatni, hogy az ne veszélyeztesse a Társulás további
működését.

A Társulás vagyona a kisértékű tárgyi eszközök, a tárgyi eszközök és a 2012. évi
pénzmaradványból tevődik ki.
A Társulás tagjai a hozzájárulásukat lélekszám arányosan teljesítették, így az
önkormányzatunkra jutó vagyonhányad 2,7 %.
A képviselő-testület – a 35/2013. (IV. 25.) határozatában – felhatalmazta a
polgármestert, a vagyonelszámolási tárgyalás lefolytatására.
A vagyonmegosztásra vonatkozó, általunk javasolt megállapodástervezetet, június
17-én megküldtem a ZKTT Társulási Tanács elnökének.
A június 24-én Ottó Péter elnök úr válaszként megküldte a ZKTT, amelynek
áttekintését követően jeleztem, hogy ez az elszámolási javaslat nem elfogadható
számukra. Szabadságolások miatt, telefonon akkor abban maradtunk, hogy az eltérő
álláspontokat egyeztetjük és a júliusi üléseken fogadjuk el az elszámolásra vonatkozó
megállapodást.
A képviselő-testület 61/2013.(VI.27.) számú határozatában a 35/2013. (IV. 25.)
határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosította.
A fenti előzményeket követően lefolytatott egyeztetés alapján, a következő
kompromisszumos javaslat született, amelyet az előterjesztéshez mellékelek (1.
melléklet):
Megállapodtunk, hogy a Társulás elszámolást képező vagyona (38 642 eFt) – a 2012.
december 31-i állapotnak megfelelően – az 1. melléklet szerint, a kisértékű tárgyi
eszközök beszerzési értékének a 20 %-a (használati érték), továbbá a tárgyi eszközök
nettó értéke a társulás tulajdonában, illetve beszerzésében lévő járművek értékével
korrigálva (IVECO iskolabusz, Ford Tranzit és ügyeleti gépkocsi) és a 2012. évi
pénzmaradványból tevődik ki.
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Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2013. június 26.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(…….) határozata
a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos
vagyonelszámolásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú
Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és a következő döntést hozta:
A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal a
vagyonelszámolást jóváhagyja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonelszámolásra vonatkozó
megállapodást aláírja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: Zirc Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának jóváhagyó döntését
követően azonnal
Eplény, 2013. július 31.

Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolásról
amely létrejött egyrészről Zirc Kistérség Többcélú Társulás (8420 Zirc, Március
15 tér 1., képviseletében: Ottó Péter társulás elnöke, mint társulás (a
továbbiakban: Társulás),
másrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.,
képviseletében: Fiskál János polgármester), mint a társulásból kivált tag (a
továbbiakban: önkormányzat) között a mai napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2012.(VI.21.) számú
határozatával úgy döntött, hogy 2012. december 31-gyel a Zirc Kistérség Többcélú
Társulásból kilép.
2./ A Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak Többcélú Társulási
Megállapodása XI. fejezete alapján a társulás vagyona a Társulás pénzügyi-gazdasági
tevékenységének eredményeként létrejövő vagyon. A Társulásból való kiválás esetén,
a kilépő tag részére járó vagyonhányad pénzbeli ellenértékét kell megfizetni.
3./ A Társulás elszámolást képező vagyona (38 642 eFt) – a 2012. december 31-i
állapotnak megfelelően – az 1. melléklet szerint, a kisértékű tárgyi eszközök
beszerzési értékének a 20 %-a, a tárgyi eszközök nettó értéke a társulás tulajdonában,
illetve beszerzésében lévő járművek értékével korrigálva és a 2012. évi
pénzmaradványból tevődik ki.
4./ A Társulás tagjai a hozzájárulásukat lélekszám arányosan teljesítették, így az
önkormányzatra jutó vagyonhányad 2,7 %. Az önkormányzatot, az 1. mellékletben
részletezettek alapján, 751 000,- Ft, azaz Hétszázötvenegyezer forint illeti meg,
amelyet a Társulás, a jelen megállapodás aláírást követő 8 napon belül, a
önkormányzat OTP Bank Nyrt. Zirci Fióknál vezetett 11748117-15568106 számú
számlájára köteles átutalni.
5./ Felek egybehangzóan és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy ezen
megállapodással teljes körűen elszámoltak és a jövőben, e tagsági viszonyból
eredően, egymással szemben semmilyen követelést nem támasztanak.
6./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó részei az
irányadók.
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Ezen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezést követően, a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása Tanácsa …./2013.(…..) számú határozatában, valamint Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013.(VIII.01.) számú
határozatában kapott felhatalmazása alapján jóváhagyólag aláírják.
Zirc, 2013. augusztus …..
Zirc Kistérség Többcélú Társulás
képv.: Ottó Péter társulás elnöke

Eplény Községi Önkormányzat
képv.: Fiskál János polgármester

Ellenjegyeztem 2013. augusztus ….-n
Pill Eszter
pénzügyi osztályvezető

Scher Ágota
Pénzügyi Iroda vezető
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1. melléklet az Eplény község kilépésével kapcsolatos vagyonelszámolási megállapodáshoz
A társulás vagyona 2012. december 31-én:
Eszköz-csoport
Kisértékű tárgyi
eszközök

Sorszám
1
2
3

Eszközt használók
ZKTT Munkaszervezet
Központi Orvosi Ügyelet
Szociális Szolgáltató Központ

Összesen:

Bruttó érték (Ft)
1 689 463
722 440
2 081 016

4 492 919

Használati érték (20 %)
Eszköz-csoport
Tárgyi eszközök

Sorszám
1
2
3

898 584

Eszközt használók
ZKTT Munkaszervezet
Központi Orvosi Ügyelet
Szociális Szolgáltató Központ

Nettó érték (Ft)
5 739 086
442 208
902 441

IVECO iskolabusz
Egyéb járművek haszn. értéke

- 4 579 465
1 000 000

Összesen:

Összesen (korrigált érték)
Mindösszesen: 898 584 Ft + 3 504 270 Ft = 4 402 854,- Ft

7 083 735

3 504 270
→

4 403 eFt

Vagyonelszámolást érintő 2012. évi pénzmaradvány:

34 239 eFt

Elszámolást képező vagyon összesen:

38 642 eFt

A társulást önkormányzatok lélekszáma:
Eplény lélekszáma:

20 580 fő
556 fő

→
→

100 %
2,7 %

Eplényre eső vagyonhányad:

1 043 eFt

Az Eplény által vitatott 2011. évről áthúzódó
fizetési kötelezettsége 291 517,- Ft

- 292 eFt

A teljes körű elszámolás egyenlege:
1 043 eFt – 292 eFt = 751 eFt, azaz Hétszázötvenegyezer forint

Zirc Kistérség Többcélú Társulás
képv.: Ottó Péter társulás elnöke

Eplény Községi Önkormányzat
képv.: Fiskál János polgármester

