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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2013. (IV. 25.) határozatával döntött a 

Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolás 

kezdeményezéséről. 

A képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a Zirc Kistérség Többcélú 

Társulásból történt kilépéssel összefüggő vagyonelszámolásra vonatkozóan a Társulás 2012. 

évi zárszámadó közgyűlését követően, egyeztető tárgyalást kezdeményezzen és azon az 

önkormányzat érdekeit képviselje. 

A képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak 

Többcélú Társulási Megállapodása XI. fejezete alapján, igényt tart a kilépő tag részére járó 

vagyonhányad pénzbeli ellenértékére. 

Továbbá felkérte a polgármestert, hogy a vagyonelszámoló tárgyalásról a soron következő 

rendes ülésen számoljon be és azon, vagy azt követő ülésén terjessze a képviselő-testület elé, a 

Társulással a vagyonelszámolásról kötendő megállapodás tervezetét. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően, 

Ottó Péter Zirc Város Polgármesterével, mint a társulás elnökével felvettem a kapcsolatot, aki 

elmondta, hogy csak júniusban, a soron következő társulási ülésen tudják jóváhagyni a 

vagyonelszámolásra vonatkozó megállapodást. A pénzügyes kollégák leterheltsége miatt kérte, 

hogy a részletekről május végén, de inkább június elején tárgyaljunk és készítsük elő a 

megállapodást, amelyet a ZKTT Tanács júniusi rendes ülésére, jóváhagyásra beterjeszt. 

 

A tárgyalás lefolytatásához szükséges vagyoni és a 2012. évi zárszámadási adatokat a 

Társulástól megkértem, így az egyeztetéshez szükséges információk a birtokomban vannak 

már. 

 

A ZKTT Tanács ülésétől függően, előre láthatólag, a június 26-i rendes ülésünkön már a 

megállapodás jóváhagyásáról dönthet a képviselő-testület. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására. 

  

 

Eplény, 2013. május 29. 

 

         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 35/2013. (IV. 25.) határozatának 3. 

pontjának végrehajtására vonatkozó polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

 

  

       

Eplény, 2013. május 29. 
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