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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. május 31. napján tartandó ülésére 

  
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról., hogy a  Csongrádi kistérségbe tartozó 4 önkormányzat a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §  (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény alapján létrehozták a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását, együttműködésüket továbbfejlesztve a települési önkormányzatok 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján Társulási Megállapodást kötöttek abból a célból, 
hogy a kistérség lakosai az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb 
színvonalon juthassanak hozzá és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik és 
lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, 
szolgáltatásokat biztosíthassanak.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2005. március 29.-én alakult. 
A Társulás székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
A Társulás tagjai és azok székhelye: 

 Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád, Kossuth tér 7.  
 Csanytelek Község Önkormányzata, Csanytelek, Volentér J. tér 2. 
 Felgyő Község Önkormányzata, Felgyő, Széchenyi u. 1. 
 Tömörkény Község Önkormányzata, Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) több 
rendelkezése 2012. január 1-jén  lépett hatályba. Az Mötv. IV. fejezete (87. -95. §-a) rendelkezik a helyi 
önkormányzatok társulásának általános szabályairól, a társulás szervezetéről és működéséről, melynek 
rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 
Az Mötv. 157. § rendelkezései alapján 2013. január 1. naptól hatályát vesztette: 

 a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény,  
 a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény,  
 a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény.  

Az Mötv. 146. § (1) bekezdése értelmében: „Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény 
hatálybalépését követő hat hónapon belül.” 
 
A fentiek alapján a Társulási Tanácsnak és a Társulás Tagönkormányzatainak a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását 2013. június 30.-ig felül kell vizsgálnia.  
A Társulási Megállapodás felülvizsgálata  a Társulási Tanács 2013. április 30.-ai ülésén megvalósult, 
melyhez kapcsolódóan a Kistérségi Társulás jogutódjaként megalakuló, Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását a Társulás Tanácsa 24/2013. (IV.30.) CsKTT. határozatával elfogadta, 
melyet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2013. (V. 10.) Ökt határozatával 
hagyott jóvá.  
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 51/2013. (IV.25.) önkormányzati  
Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2013. (V.10.) Kt. sz. 
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Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2013. (V. 9.)  Kvt. sz.  
határozatában mondta ki a felülvizsgált Társulási Megállapodás elfogadását. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatában úgy 
döntött, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásából 2013. július 1. napjától kiválik.   
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban 
Kormányhivatal) 2013. május 13.-án kelt, CSB/01/4648/2013. iktatószámú levelében foglaltak 
értelmében: 
a felülvizsgálat során, amennyiben a társulás valamely tagja már nem kíván a társulásban részt venni, abban az esetben a 
kiválásra vonatkozó szándékáról az Mötv. 89. § (2) bekezdés értelmében hat hónappal korábban kell értesítenie a 
társulási tanácsot. A hat hónappal korábbi értesítés elmulasztása esetén kiválás csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben az érintett társulást a tagok megszűntetik és új társulást hoznak létre.  
 
A 3 községi önkormányzat a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódjaként az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulást jelölte meg, 2013. július 1. napjától, melyre vonatkozóan Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 35/2013. (V. 10.) Ökt határozatában döntött. 
 
A hatályos Társulási Megállapodás VIII. fejezete értelmében:  
„A Társulás megszűnik, ha a Társulási Tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések 
képviselő-testületei megerősítik határozatukkal. 
Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban részesült, a 
visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás 
fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének 
betudásával osztják fel. 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben 
osztják fel.” 
A társulás megszűnése esetén számba kell venni azon kötelezettségeket, amelyeket a társulás bevállalt, mert 
előfordulhat, hogy nincs mód a változtatásra, illetve a változtatás meghatározott források visszafizetésével 
jár együtt, ezért pedig a társult önkormányzatoknak saját költségvetésük terhére együttesen kell 
helytállniuk.  
Ezeket a körülményeket a társulás tagjainak kell mérlegelniük, így ezért nem rendelkezett a jogalkotó a 
társulás törvényen alapuló megszüntetéséről. 
 
Tekintettel arra, hogy a községi önkormányzatok képviselő-testületei a Kistérségi Társulás megszüntetése mellett 
döntöttek, ezért néhány alapvető kérdésről (pl. a kistérségi társulási vagyonnal való elszámolásáról,  az 
iratkezelés, munkajogi kérdések, futó pályázatok kérdése, stb.) rendelkezni kell. 
Fontos kiemelni, hogy a 3 községi önkormányzat képviselő-testülete a jövőben is összehangoltan kívánja a 
települések fejlesztéseit, szolgáltatásait szervezni, működtetni, így ezért került sor arra, hogy  
együttműködésüket  2013. július 1. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásban folytatják, 
költségvetési szerveket fenntartó szervként. 
 
Az Önkormányzati Társulások gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok érvényesek. 
Az Áht. 11. § (1) bekezdése értelmében az alapító szerv (a tagönkormányzatok képviselő-testületei) 
jogosultak az általuk alapított a költségvetési szerveket jogutód nélkül megszüntetni. 
A költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén a megszüntető okirat - eltérő rendelkezése 
hiányában - a költségvetési szerv megszüntetése időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit 
– ideértve a vagyonkezelői jogot is – az alapító szerv gyakorolja és teljesíti (jelen esetben a 4 
tagönkormányzat). 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján az államháztartási szervezetet megszüntető szerv (alapító szerv) által 
meghatározott fordulónapra (megszűnés napjára) vonatkozóan elkészített éves elemi költségvetési 
beszámoló tartalmazza a könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést (pénzforgalmi kimutatást), a 
pénzmaradvány-kimutatást (előirányzat maradvány-kimutatást), a vállalkozási maradvány-kimutatást, a 
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kiegészítő mellékletet, valamint a szöveges indokolást. A beszámolót a fordulónapig (megszűnés napjáig) 
bekövetkezett gazdasági események – könyvvitelben rögzített – pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli 
adatai alapján az éves zárásra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni. Az éves költségvetési 
beszámolót 2013. június 30-i fordulónappal, a megszűnést követő 60 napon belül kell elkészíteni.  
A megszűnő államháztartási szervezet vagyona az alapító/irányító szervek részére az éves elemi 
költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő adatok, valamint a mérleget alátámasztó leltár 
alapján kerül átadásra. 
A Társulás vagyonát tehát 2013. június 30. napjával kell megállapítani. A vagyon mértékét beszámolóban 
kell rögzíteni, melyet 60 napon belül kell a Magyar Államkincstár részére megküldeni. Ezt követően a 
vagyonfelosztási szerződésben foglaltak szerint kell megtörténnie a vagyon megosztásnak, és ezt rögzítve 
nullás beszámolót készíteni. 

 
A Társulás és intézményei pénzforgalmi számlái kezelésének felmondására 2013. június 30. napjával  
kerülhet sor, amikor az utolsó banki napon megtörténik a pénzösszeg átvezetése az új  Társulás által 
megjelölt számlaszámra, és a fennmaradó tartozásokat, szolgáltatói számlákat, illetve a megszüntetéssel, 
vagyonfelosztással kapcsolatos felmerülő kifizetéseket erről a számláról kell majd teljesíteni. A 
követelésekből befolyt összegek is ezen számlán kerülnek jóváírásra. 

 
A Kistérségi Társulási Tanács Munkaszervezete 2013. június 30. napjával, jogutód nélküli megszűntetése 
következtében a foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya, valamint munkaviszonya megszűnik. Az 
erről szóló döntést a Társulási Tanács a 2013. április 30.-i ülésén, a 22/2013. (IV. 30.) CsKTT 
határozatában hozta meg. 
 
A megszűnéshez kapcsolódóan rendelkezni kell a társulás iratanyagának átadásáról is. A jogutód társulás 
iratanyagát a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal veszi át, hiszen a jogutód társulás pénzügyi-számviteli, tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait, döntés előkészítése és végrehajtási 
szervezési feladatait a hivatal látja el, a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.  
   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztés, a határozati javaslata és a mellékelt  Megszüntető Megállapodás megtárgyalását 
és változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. május 23. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester                                                                                    jegyző 
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…../2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűntetése 
 

H a t á r o z a t i   javaslat 
 
A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző által kiadott közös előterjesztésében foglaltakat,  és -  az Ügyrendi Bizottság, a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe 
vételével -  a következő döntést hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2005. március 29. napján kötött 
Társulási Megállapodás kiadásával megalakított Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30. 
napján 24.00 órakor való  megszűntetését jóváhagyja, az ezen határozathoz csatolt, a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása megszüntetését kimondó Megállapodás szerint.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt a 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetését kimondó Megszüntető Megállapodás aláírására. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   az aláírást követő soros testületi ülés 

 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Elnöke és Munkaszervezet Vezetője 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 
 
        


