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Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 245/2015.(XII. 15.) KNÖT
határozatában a Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2015.(XI. 06.)
Önkormányzati határozatára, valamint Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2015.(XI. 26.) Önkormányzati határozatára figyelemmel szándékát fejezte ki, hogy a
Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást – a
Társulási megállapodás XIV. 1. a) pontja alapján - 2016. augusztus 31. napjával közös
megegyezéssel meg kívánja szüntetetni.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Társulás megszüntetésével
kapcsolatos dokumentumokat 2016. április 30. napjáig készítse elő.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 91. § b) pontjának, valamint a 88. § (2) bekezdésének 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.
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 megszüntető okirat tartalmáról az Ávr. 14. § (2)-(3) bekezdése rendelkezik:
„(2) A megszüntetésről rendelkező jogszabályban, megszüntető okiratban rendelkezni kell a
megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és

meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan,
és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára
kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
(3) A megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megszűnő
költségvetési szerv nevét, székhelyét, ha a megszüntetésről jogszabály rendelkezett a
jogszabály teljes megjelölését, a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és székhelyét,
valamint a megszűnés módját.”
Fontos továbbá a megszüntetés kapcsán, hogy 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.
Az Ávr. 167/D. § (2) bekezdés b) pontjából következően a társulás törzskönyvi
nyilvántartásból történő törlése a törlési kérelemnek, a társulás megszüntetésére vonatkozó
megállapodás és az azt elfogadó tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatainak
csatolásával, a változástól számított 8 napon belül a Magyar Államkincstárhoz történő
benyújtásával kérhető.
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.
A társulás megszüntetéséről hozott döntéseket követően a társulás pénzforgalmi számláit a
megszűnés napjával fel kell mondani. Ezzel egyidejűleg intézkedni kell arról, hogy az utolsó
banki napon a társulás számláján lévő pénzösszeg átvezetésre kerüljön a társulás székhely
önkormányzata által megjelölt számlára.
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.

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.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, és a Társulás megszüntetése tárgyában döntését meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. április 21.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás
megszüntetése
____/2016. (IV. 26.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás megszüntetése tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 245/2015.(XII. 15.) KNÖT
határozatában a Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2015.(XI. 06.)
Önkormányzati határozatára, valamint Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2015.(XI. 26.) Önkormányzati határozatára figyelemmel szándékát fejezte ki, hogy a
Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást – a
Társulási megállapodás XIV. 1. a) pontja alapján - 2016. augusztus 31. napjával közös
megegyezéssel meg kívánja szüntetetni.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő-testületeivel egyetértésben – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint 91. § b)
pontja alapján a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulást 2016. augusztus 31. napjával – figyelemmel a Társulási megállapodás XIV. 1. a)
pontjára - közös megegyezéssel megszünteteti, a megszüntetésről szóló megállapodást a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Kiszombor Térségi
Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás aláírására.
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a
megszűnő Társulás leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott költségvetési
beszámolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – mint fordulónappal – gondoskodjon.

A határozatról értesül:
- Jani János polgármester Ferencszállás
- Fekete József polgármester Klárafalva
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár

TERVEZET!
MEGÁLLAPODÁS
A KISZOMBOR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS ÓVODAI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
A szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint óvodai ellátás céljából
létrejött társulási megállapodás (a továbbiakban: Társulási megállapodás) I.3. pontjában
részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés k) pontjával, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ával keletkeztetett felhatalmazással
létrehozott Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást
az alábbiak szerint megszüntetik:
I. A megszűnő Társulás neve, székhelye
1. A Társulás neve: Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás
2. A Társulás székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Képviselője: Szegvári Ernőné polgármester
2. Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
Képviselője: Jani János polgármester
3. Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
Képviselője: Fekete József polgármester
III. A Társulás megszüntetésének körülményei
1. A Társulás megszűnésének időpontja (hatálya): 2016. augusztus 31.
2. A megszüntetés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés.
3. A Társulás megszüntetésének oka: az Mötv. 91. § b) pontja alapján a társulás megszűnik,
ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák.
(Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint : „(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.”)
A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás
megszüntetéséről és jelen megszüntető megállapodás jóváhagyásáról döntenek. A képviselőtestületek döntése értelmében a tagok a Társulás általános rendjétől eltérően ellátott

önkormányzati feladatot (óvodai ellátás) külön-külön kívánják ellátni, ezért a Társulás tagjai a
Társulás megszüntetéséről döntenek.
A Köznevelési törvény 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá
– a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át.
4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja: A Társulás
megszűnését követően a települési önkormányzatok gondoskodnak a feladat ellátásáról.
IV. A Társulás vagyonának felosztása
1. A Társulás vagyonnal nem rendelkezik, így jelen megállapodás vagyonmegosztásról nem
rendelkezik.
2. A társult tagok által használatába adott, a tagönkormányzatok tulajdonát képező, a
Társulási megállapodás VI. d) pontja szerint meghatározott ingatlanok (óvodai
tagintézmények) esetében a Társulási Tanács használati joga megszűnik.
Ezek az ingatlanok az alábbiak:
da) Ferencszállás Községi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában
szereplő, Ferencszállás Községi Önkormányzat tulajdonát képező a ferencszállási
ingatlan-nyilvántartásban 179 hrsz. alatt felvett 6774 Ferencszállás, Iskola u. 6. szám
alatti ingatlan,
db) Klárafalva Községi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő,
Klárafalva Községi Önkormányzat tulajdonát képező a klárafalvi ingatlannyilvántartásban 1/3 hrsz. alatt felvett 6773 Klárafalva, Kossuth u. 169. szám alatti
ingatlan.
V. Iratkezelés
A megszűnő Társulás irattári anyagát jelenleg a Kiszombori Polgármesteri Hivatal kezeli,
mely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről,
biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.
VI. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések
1. A kötelezettségvállalás rendje: a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig 2016.
augusztus 31. napjáig, a 2016. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok terheinek
összegére vállalhat kötelezettséget. A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. augusztus 31.
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással szemben
a Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
4. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a
Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait a Kiszombori
Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselők látják el 2016. augusztus 31.
napjáig.

5. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás
aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne,
amelyben egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a Makói Járásbíróság jogosult
eldönti.
6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a hivatkozott
törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben
megfelel, tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve
mindkét fél részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá.

Kiszombor, 2016.

Záradék
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető
Megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikban jóváhagyták, az abban
foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
A Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2016.(____) KNÖT
határozat,
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete __/2016.(____) Önk. határozat,
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében ___/2016.(___) Önk.
határozat.
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében a Megállapodást
aláírásával látta el:

Szegvári Ernőné
polgármester

Jani János
polgármester

Fekete József
polgármester

