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Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (a továbbiakban: DARKT) a
tagtelepülések szúnyoggyérítése céljából jött létre 2004. évben, Mártélyon. 2008. január 1-től
Sándorfalva Város Önkormányzat látja el a gesztor település feladatait. A Társulásnak
jelenleg 21 önkormányzat a tagja.
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A
Társulás megalakulása óta – kivéve az utóbbi két évet – minden évben sikeresen pályázott a
Magyar Turizmus Zrt. által kiírásra kerülő csípős szúnyoggyérítési pályázatokon. Azonban a
Kormány az 1195/2016. (IV.13.) sz. kormányhatározatával 2016-ban teljes egészében a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe utalta az országos szúnyoggyérítést,
így a tagtelepülések erre ebben az évben már nem pályázhattak. A Társulási üléseken
többször elhangzott, hogy a települések többsége esetében elegendő a Katasztrófavédelem
általi gyérítés, illetve, hogy a településekre jutó pályázati összeghez a települések többsége
nem tud önerőt hozzátenni.
A fentiekre tekintettel a Társulás elnöke javaslatot tett a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás megszüntetésére.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 88. (2) bekezdésének, valamint a 91. § b) pontjának rendelkezése szerint a társulás
megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel
hozott döntésével azt elhatározza.
A társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján
nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy, amely a Magyar Államkincstár
törzskönyvi nyilvántartásában szerepel, PIR azonosítóval rendelkezik.
Az Áht. 105/A. § (1) bekezdése értelmében a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi
személy az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg.

A fentieknek megfelelően a DARK Társulás Elnöke a 2016. október 12. napján kelt levelével
megkereste a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a fenti
okok miatt történő megszüntetés előkészítésére vonatkozó intézkedések megtételével
kapcsolatosan van-e ellenvéleményük. Kiszombor Nagyközség Polgármestereként a 2016.
október 17. napján kelt nyilatkozattal tájékoztattam a Társulás Elnökét arról, hogy a
megszüntetés előkészítésével kapcsolatosan nincs ellenvéleményem.
A DARK Társulás tagjainak közös megegyezése és egyező akaratának kinyilvánítása és a
Megszüntető Társulási Megállapodás elfogadása esetén, a DARK Társulás 2017. március 31.
napi hatállyal jogutód nélkül megszűnik.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 167/E. § (3) bekezdésének d) pontja szerint megszüntető okiratként a
társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el.
A megszüntetés kapcsán az Ávr. 14. § (1) bekezdése az irányító szervek számára a
költségvetési szerv megszüntetését megelőző feladatokat határoz meg:
„14. § (1) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek
gondoskodnia kell
a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, kivéve,
ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt,
b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a
vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek
meghatározásáról,
c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek – a megszüntetendő
költségvetési szerv kérelmére történő – visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új
hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak
legyenek,
d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának
előkészítéséről, és
e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.”
A megszűnést követően a DARK Társulás által ellátott közfeladatokat a tagönkormányzatok
önállóan fogják ellátni.
A jogutód nélkül megszűnő társulás megszűnésének napjával el kell készíteni a társulás
költségvetési beszámolóját, melyről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik.
Az Mötv. 110. § (3) bekezdése szerint amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi
önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell
nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a
Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Tekintettel arra, hogy a Társulás ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a
vagyonmegosztásról nem kell rendelkezni.
A megszüntetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére a 2016. december 31-i
fordulónapra megállapított pénzmaradvány nyújt fedezetet. A 2017. évre vonatkozón
tagdíjfizetési kötelezettség már nem terheli a tagönkormányzatokat.

A Társulási Tanács Elnöke a megszüntetés időpontjáig, a 2016. évi pénzmaradvány
figyelembe vételével, időarányosan vállalhat kötelezettséget.
A DARK Társulásnak nincs alkalmazottja, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el a munkaszervezeti feladatait az állományában lévő köztisztviselők útján 2017. március 31.
napjáig.
A társuláshoz kapcsolódó irattári anyagokra a közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.),
valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A Tv. 9/A. § (4) bekezdése
alapján, ha a közfeladatot ellátó szerv jogutód nélkül szűnik meg, irattári anyagának
maradandó értékű részét az illetékes közlevéltárban kell elhelyezni. Az irattári anyag többi
részének meghatározott ideig történő további őrzéséhez, kezeléséhez és selejtezéséhez
szükséges költségek biztosításáról a megszüntetésről intézkedő szerv gondoskodik.
A megszűnő Társulás irattári anyagait jelenleg a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
kezeli, amely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről,
biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, és a Társulás megszüntetése tárgyában döntését meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. december 5.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetése tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás 2017. március 31. napjával történő megszüntetésével.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári
Ernőné polgármestert a határozat mellékletét képező társulási megállapodás megszüntetéséről
szóló megállapodás aláírására.
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szegvári Ernőné
polgármestert, hogy e határozatot 2017. február 20-ig küldje meg a gesztor településnek.
A határozatról értesül:
- Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester –
a DARK Társulás elnöke, Sándorfalva
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

