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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30-án jogutód nélkül megszűnt. A „Megállapodás 
a társulás vagyoni ügyeinek rendezéséről” megnevezésű dokumentumban Pásztó Városi Önkor-
mányzat kapott felhatalmazást a közös tulajdonban lévő autóbuszok értékesítésére, amely 2015-ben 
befejeződött. A társulást alapító önkormányzatok lakosságarányos (2013.01.01. létszámadatok 
alapján) közös tulajdonát képező, KKG-019 forgalmi rendszámú Suzuki SX4 és a KKG-080 
forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú személygépkocsik az orvosi ügyelet működését szolgálták, 
illetve szolgálja ma is. A pásztói (15 önkormányzat) és a héhalmi mikro térségekben (11 önkor-
mányzat) is változtak a járművek működésének feltételei. Pásztón az orvosi ügyeleti ellátást 2016. 
április 1-től a Pannon Paramedic Kft. végzi saját járművével. Héhalomban a jármű üzembentartói 
jogait 2016. február 1-től a Junimed Kft. gyakorolja.  
Pásztó Városi Önkormányzat a SUZUKI SX4 személygépkocsi esetleges vételi szándékának 
megismerése érdekében, igényfelmérést végzett az érintett önkormányzatoknál. Vásárlási szándékot 
egyik önkormányzat sem jelzett. Ezt követően történt meg a jármű műszaki ellenőrzése, mely több 
hibát is feltárt. A gépkocsi megbízható működőképessége és a későbbi értékbecslés érdekében 
azokat kijavíttattuk. 
A járművek értékesítésének előkészítése során, több önkormányzat jelezte, hogy csak gépjármű 
értékbecslő által megállapított becsült értéket fogad el kiinduló alapként. További egyeztetések 
alapján a volt kistérségi buszok értékbecslését végző VÁMOSTECH Kft-t kértük fel (NAV 
hivatalos szakértője) a személygépkocsik értékbecslésére. Az értékbecslés és a számla kiegyenlítése 
megtörtént. 
 
Az értékbecslés alapján: 

1. Suzuki SX4 típusú gépjármű becsült értéke  960.000,- Ft 
Ebből lett levonva a 30.000,- Ft-os értékbecslés, mely 26 települést, míg a javítás 122.076,- 
Ft csak a területileg illetékes 15 települést érinti (1. számú táblázat mellékelve). 

2. Suzuki Ignis típusú gépjármű becsült értéke  610.000,- Ft 
Ebből lett levonva a 30.000,- Ft-os értékbecslés, mely a 26 települést terheli. Valószínűleg 
Héhalom önkormányzata, vagy a mikro térség érintett települései megvásárolja/ák az orvosi 
ügyeleti ellátást szolgáló járművet (2. számú táblázat mellékelve). 

A gépjárművek értékesítése (a megszűnt társulás utolsó vagyontárgyai) Pásztó Kistérség Többcélú 
Társulása vagyoni helyzetének végleges rendezését eredményezhetné. 
Ennek érdekében 2017. január 19-én körlevelet küldtünk az érintett önkormányzatoknak, melyhez 
az 1. és 2 számú táblázatok mellé, a jelzett munkák számláit, az értékbecslést és egy határozati 
javaslat mintát is csatoltunk. Héhalom esetében az értékbecslési díj részbeni megfizetése (saját rész 
levonása) miatt készítettünk határozati javaslat mintát. Tájékoztatásul 3. számú mellékletként 
csatolva. Az önkormányzatoknak megküldött levélben 2017. február 6-ig javasoltuk a Képviselő-
testületi ülések megtartását és a járművek értékesítésének támogatását. 
 

   
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta A Suzuki SX4 típusú személygépkocsi vételére és 
a Suzuki Ignis típusú személygépkocsi tulajdonrészének eladására  tett javaslatot és az alábbiak 
szerint határoz: 
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1. Pásztó Városi Önkormányzat megvásárolja a Suzuki SX4 típusú, KKG-019 forgalmi 
rendszámú személygépkocsit. A személygépkocsi értékbecslés alapján megállapított for-
galmi értéke 960.000,- Ft, melyet vételárként elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. ja-
nuár 1-jei lakossági nyilvántartás szerint, 284 616,- Ft azaz kettőszáznyolcvannényezer hat-
száztizenhat forint illetné meg. Az 1. számú táblázatban bemutatott költségek levonása után 
az önkormányzatot 219 868,- Ft azaz kettőszáztizenkilencezer nyolcszázhatvannyolc forint 
illeti meg. Így a gépjármű megvétele 588 056,- Ft vételárrészek kifizetésével történhet meg, 
az 1. számú melléklet szerinti bontásban, az ott meghatározott résztulajdonosok felé, az 
adás-vételi szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül. 

2. Héhalom Község Önkormányzata (vagy a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó önkor-
mányzatok) részére értékesíti a Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú 
személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi értékbecslés alapján 
megállapított forgalmi értéke 610 000 Ft, melyet vételárként elfogad. Ebből az önkormány-
zatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint, 180 850 Ft, azaz egyszáznyolcvan-
ezer nyolcszázötven forint illetné meg. Az értékbecslés költségének levonása után az ön-
kormányzatot 171 956,- Ft, azaz egyszázhetvenegyezer kilencszázötvenhat forint értékű tu-
lajdonrész illeti meg a 2. számú melléklet szerint. 

3. A Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsi tulajdonrészének ér-
tékesítéséből származó 171 956,- Ft vételárrész az önkormányzat alábbi számlaszámára uta-
landó, az adás-vételi szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül. 

Neve:  OTP Bank NYRT Pásztó  
Számlaszám:  11741024-15450827 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban jelzett járművásárláshoz 
kapcsolódó adás-vételi szerződés elkészíttetésére, aláírására és az ehhez kapcsolódó felada-
tok ellátására. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban jelzett járműértékesítéshez 
kapcsolódó adás-vételi szerződés aláírására és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátására.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban jelzett járművekhez 
kapcsolódó adás-vételi szerződések 25 települési önkormányzattal történő aláíratására és az 
ehhez kapcsolódó feladatok ellátására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Pásztó, 2017. január 20. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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