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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 
 
 
 
 

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztására, a Vagyonfelosztási 
Szerződés elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását (továbbiakban: Társulás) 
alkotó települési önkormányzatok  kezdeményezték a Társulás jogutódlással való megszűntetését 2013. 
június 30. napjával.  
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  36/2013. (V. 31.) CsKTT. sz. határozatával 
jóváhagyta a Társulás jogutódlással való megszüntetését és ezzel egyidejűleg elfogadta a Társulás 
megszüntetését kimondó Megállapodást.  
A Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást 
(továbbiakban: Jogutód Társulás) jelölték meg, melyet Csanytelek Község Önkormányzata, Tömörkény 
Község Önkormányzata és Felgyő Község Önkormányzata alkot. 
 
A Társulási Tanács a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete  megszűntetését a 2013. 
április 30.-i ülésén, a 22/2013. (IV. 30.) CsKTT. határozatával mondta ki. A Munkaszervezet 2013. 06. 30. 
napjával jogutód nélkül szűnik meg. 
 
A Társulás és a Munkaszervezet megszűnése kapcsán nem csak a Társulás és a Munkaszervezet által 
ellátott feladatok folyamatosságáról, de a Társulás és a Munkaszervezet vagyonának megosztásáról is gondoskodni 
kell a hatályos Társulási Megállapodás rendelkezései szerint. A vagyonfelosztással kapcsolatos részleteket 
az előterjesztés mellékletét képező Vagyonfelosztási Szerződés tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület a 34/2013. (V. 10.) Ökt határozatával felhatalmazást adott tárgyi vagyon felosztása 
ügyében tárgyalás folytatására  a Társulási Megállapodás  rendelkezései és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. § (4)-(5) bekezdése előírásában foglaltak  
betartásával. 
A Társulás 2013. 06. 28. napján tartandó ülésén kerül sor tárgyi napirend szerinti döntéshozatalra, melyet 
meg kell, hogy előzzön az érintett képviselő-testület felhatalmazása a vonatkozó szerződés aláírására. 
 
 

  



Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés, csatolt Társulási előterjesztés, mellékletei, a szerződés és határozati 
javaslat megvitatását, a Bizottsági vélemény figyelembevételét és változtatás nélküli elfogadását.  
 
C s a n y t e l e k, 2013. június  21. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 
 
 

        Forgó Henrik       Kató Pálné  
  polgármester         jegyző 
 
 
…./2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztása, Vagyonfelosztási Szerződés 

elfogadása 
 
 

Határozati javaslat 
 
A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
a polgármester és a jegyző által kiadott közös előterjesztésében foglaltakat,  és -  a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével -  a következő 
döntést hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása  és a Társulás Munkaszervezete 

vagyonfelosztási szerződését és annak mellékleteiben foglaltakat ezen határozathoz csatolt formában 
és tartalommal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 90. § (4)-(5) 
bekezdésében és a hatályos Társulási Megállapodásban foglaltak figyelembe vételével elfogadja és 
javasolja annak elfogadását a Társulási Tanácsnak. 
  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztásáról szóló Vagyonfelosztási Szerződés aláírására. 

 Végrehajtás határideje:  2013. 06. 30. 
 Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 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 és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 



 
VAGYONFELOSZTÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
 
 
A csongrádi kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a /1/ bekezdésében és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény alapján 
létrehozták társulásukat, 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 biztosítsanak. Csongrád 
város, Csanytelek, Tömörkény és Felgyő községek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
többcélú kistérségi társulást hoztak létre 2005. március 29. napjától határozatlan időre. 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását (továbbiakban: Társulás) alkotó települési 
önkormányzatok kezdeményezték a Társulás megszűntetését 2013. június 30. napjával, 24.00 
órakor az alábbi határozataikban: 
 

- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
70/2013. (V.30.) önkormányzati határozat, 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
34/2013. (V. 10.) Ökt határozat, 

- Felgyő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  
29/2013.(V. 9.) Kvt. sz. hat., 

- Tömörkény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  
36/2013. (V.10.) Kt. sz. határozat 

 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 36/2013. (V.31.) CsKTT. sz. 
határozatával jóváhagyta a Társulás jogutódos megszüntetését és ezzel egyidejűleg elfogadta 
a Megállapodást a Társulás megszűntetéséről 2013. június 30. napjával 24.00 órakor. A 
Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást 
(továbbiakban Jogutód Társulás) jelölték meg, melyet Csanytelek Község Önkormányzata, 
Tömörkény Községi Önkormányzat és Felgyő Községi Önkormányzat alkot. 
A fentiekre tekintettel a felek a következők szerint állapodnak meg a Társulás vagyonának 
felosztásáról: 
 

1. Társulási neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
 

2. Társulás székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
 

3. Megszüntető szerv neve: A Társulást alapító 4 önkormányzat: 

 Csongrád Város Önkormányzata 

 Csanytelek Község Önkormányzata 

 Felgyő Községi Önkormányzat 

 Tömörkény Községi Önkormányzat 
 



4. A megszűnés módja: jogutódos megszűnés 
A jogutód szervezet megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
A jogutód szervezet székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2. 
 
A jogutód szervezet tagjai és azok székhelye: 

 Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2.)  

 Felgyő Községi Önkormányzat (6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.) 

 Tömörkény Községi Önkormányzat (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 
 

5. A szerződés tartalma: 
Hivatkozva a Társulási megállapodás VIII. fejezetének 3. pontjára: „A Társulás 
megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási 
szerződésben osztják fel.” 
 

6. A Társulási Tanács által elfogadott vagyonfelosztás elve: 
 Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 

létrejöttéhez (saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 
 Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 

arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot. 

 
A fentiek alapján tehát a vagyonból a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában 
részesülnek, kivéve azokat a követeléseket és kötelezettségeket, melyek felmerülése 
adott önkormányzathoz köthetők. 
 
A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 
 
A Társulás alapításakor vagyonnal nem rendelkezett, a feladatellátást szolgáló 
vagyont, a feladatellátásához szükséges feltételeket a Társulási Tanács biztosította. 
 
Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő 
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 
 
A tárgyi eszközök vonatkozásában a feladatellátásokhoz a Társulás által korábban 
használatra átadott eszközök a települési önkormányzatok tulajdonába kerülnek. 
 
A Társulás Munkaszervezetének használatában lévő, a Társulás által a működése alatt 
beszerzett tárgyi eszközök (beleértve a vagyoni értékű jogokat is) – a jövőbeni 
társulási feladatok ellátásához – a Jogutód Társulást illetik, a Jogutód Társulás 
tulajdonába kerülnek át. A Jogutód Társulás alapítói ugyanazon községi 
önkormányzatok, melyek jelenleg is a Társulás tagjai. A községi települések a jövőben 
is összehangoltan kívánják fejlesztéseiket, szolgáltatásaikat szervezni, működtetni, 
együttműködésüket a Jogutód Társulásban folytatják, e szervezetben tagságukat fenn 
kívánják tartani. 
 
A vagyoni hozzájárulás a befektetett eszközök bruttó értékének arányában: 

 Csongrád Város Önkormányzata  62 % 



 Csanytelek Község Önkormányzata  19 % 

 Felgyő Községi Önkormányzat  15 % 

 Tömörkény Községi Önkormányzat    2 % 
 

7. A Társulás tagjai megállapítják, hogy a Társulás felosztható mérleg szerinti vagyona 
2013. június 24.-én (tájékoztató adat): 

 Tárgyi eszközök értéke a szerződés melléklete szerint: 593.796.617,- Ft 

 Bankszámlán lévő pénzvagyon: 8.019.573,- Ft 

 Követelések: 8.775.118,- Ft, kötelezettségek: 0,- Ft 
 
A mérleg szerinti vagyonon felül a Társulás működési éveiben jelentős kis értékű 
tárgyi eszköz állomány halmozódott fel, melyet szintén kimutatás szerint felosztásra 
került (1. sz. melléklet). 
 
(Felek tudomásul veszik, hogy a 2013. június 30-i állapotot tükröző záró költségvetési 
beszámolóban foglalt vagyon kerül felosztásra a jelen tervezetben meghatározott 
felosztási módon.) 
 

8. A 21/2010. (V.13.) OKM Rendelet szerinti pályázatról való külön rendelkezés: 
A 2012. évi CLXXXVII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről  
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról jogszabály alapján a Társulást 
tényleges visszafizetési kötelezettség nem terheli, tehát a 2012. augusztus 28.-án, a 
Magyar Államkincstár részére átutalt 4.797.000Ft támogatás és 443.232Ft kamatból 
4.849.854Ft a Társulás részére a jogszabályban foglaltak alapján 2013.06.30.-ig 
visszautalásra kerül. A Felek úgy rendelkeznek, hogy az idő rövidségére tekintettel, 
amennyiben a visszautalás 2013.06.28.-ig nem történik meg, úgy azt követően – mivel 
a Társulás bankszámlái 2013.06.28.-án megszüntetésre kerülnek – a jogutód szervezet, 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás bankszámlájára kell teljesíteni a 
kifizetést, aki az önkormányzatok felé 2 munkanapon belül elszámol. Az összeg a 7. 
pontban szereplő Követelések és kötelezettségek soron szereplő összegen felüli rész. 
 

9. A Felek 2013.06.30.-től az alábbi bankszámlákat jelölik meg a pénzmaradvány, 
valamint a projekt fenntartások pénzeszközeinek átadása helyéül: 

 Csongrád Város Önkormányzata: 

 Csanytelek Község Önkormányzata:   

 Felgyő Községi Önkormányzat:   

 Tömörkény Községi Önkormányzat:   
 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás: 

A Felek kijelentik, hogy a 2013.07.01.-től felmerülő banki költségeket a fenti bankszámláik terhére 
vállalják.   

A Felek a 2013.07.01. után felmerülő költségek fedezetéül az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás ……………………………… bankszámla számát jelölik meg az alábbiak szerint: 

 közterhek (bér járulékai): az összeg a Társulás számláján rendelkezésre áll, 2013.06.28.-án 
átadásra kerül. 

 június havi számfejtett költségek: az összeg a Társulás számláján rendelkezésre áll, 
2013.06.28.-án átadásra kerül. 



 június havi telefon számla: az összeg a Társulás számláján rendelkezésre áll, 2013.06.28.-án 
átadásra kerül. 

 II. negyedéves fogl. eü. szolg.: a számla alapján az összeget az intézményektől kell bekérni, 
továbbszámlázni. 

 
Jelen vagyonfelosztási szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
 

- 1. sz. melléklet: Kimutatás nagy értékű tárgyi eszközökről 
  Kimutatás kis értékű tárgyi eszközökről 
  Vagyon megbontás projektenként 
 

- 2. sz. melléklet: Likviditási terv 
 

- 3. sz. melléklet: Projektfenntartási kötelezettség 
 

- 4. sz. melléklet: Szerződések  
 

- 5. sz. melléklet: Bankszámlák 
 
Jelen vagyonfelosztási szerződést a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 
képviseletében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akarattal egyezőt saját kezűleg 
aláírták. 

 
Csongrád, 2013. június 28. 

 
 
 
 

 
Dr. Kőrösi Tibor        Forgó Henrik 

Csongrád Város polgármestere   Csanytelek Község polgármestere 
 
 
 
 
 
 

  Bánfi Sándor        Horváth Lajos 
       Tömörkény Község polgármestere   Felgyő Kö 


