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Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata szinte a kezdetektől tagja a Tapolca és Környéke 
Kistérség Többcélú Társulásának.

Mint ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, a közigazgatási rendszer átalakítása 
során hatályba lépő új szabályozások sora megváltoztatja a kistérségek helyzetét. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: új Ötv.) 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezi a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvényt, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvényt. Az új Ötv. előírja, hogy a hatályba lépés előtt kötött 
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják, a 
törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül. 

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2012.
november 7-i ülésén döntött a Társulás Munkaszervezetének megszüntetéséről, 
továbbá a Társulás átalakításáról.

Figyelembe véve, hogy a feladatok várhatóan csökkennek a Munkaszervezet
megszűnésével, a Társulás a jelenleg értékesíthető vagyonának eladásáról döntött a 
65/2012. (XI. 07.) T.K.T. számú határozatával. A határozat értelmében a Társulás
eladja a tulajdonában lévő LGN-547 frsz-ú, ISUZU EURO TURQVOISE 26 típusú 28 
személyes autóbuszát Tapolca Város Önkormányzata részére. A vételárat a piacon
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kialakult szokásos ár alapján 7.000.000,- Ft +Áfa összegben, azaz összesen 8.890.000,-
Ft-ban határozták meg.

Tekintettel arra, hogy az eddigiekben is több ízben mutatkozott igény az iskolák és
egyéb intézmények részéről arra, hogy a tevékenységük során egy olyan autóbuszt 
használhassanak, amely a versenyszféra szolgáltatóinál kedvezőbb feltételekkel 
érhető el, ésszerűnek mutatkozik a Társulás által eladásra kínált busz megvétele.   

Természetesen az a cél, hogy a gépjármű fenntartásának költségei a lehető 
legkedvezőbben alakuljanak. Ennek érdekében az autóbusz nem csak iskolák és 
intézmények részére történő bérbeadására lehetőséget kell teremteni, melynek 
részletes feltételeit az adásvétel tényleges megtörténtét követően dolgozzuk ki. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZAI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásának tulajdonában lévő LGN-
547 forgalmi rendszámú ISUZU EURO
TURQVOISE 26 típusú (28 személyes, gyártási év:
2006.) gépjárművet 7.000.000 Ft +ÁFA, azaz  
8.890.000,- Ft, azaz Nyolcmillió-
nyolcszázkilencvenezer forint vételárért megveszi.

A vételár összegét a Tapolca Város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1. Cím:
Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2.
kötvény kibocsátásából és befektetéséből 
származó bevétel tartaléka” elnevezésű zártkörű 
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény 
terhére biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város alpolgármesterét,
hogy az adásétel lebonyolításához szükséges
intézkedéseket megtegye.

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester

Tapolca, 2012. november 14.

Sólyom Károly
alpolgármester


