Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 88. §-a, ill. 91. §-a a társulás megszüntetéséről, megszűnéséről az
alábbiak szerint rendelkezik:
„88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez.
91. § A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.”
Az Mötv. fenti rendelkezéseinek egybevetése alapján, ha a társuláshoz tartozó
valamennyi önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel döntést hoz arról, hogy
meg kívánja szüntetni a társulást, akkor a tagok határozzák meg a megszűnés időpontját.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. § (1)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi
fejlesztési tanács és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: nem
költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy) az alapító szerv által vagy törvényben
meghatározott napon jön létre és szűnik meg.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés d)
pontja értelmében a társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a társulás
megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati képviselőtestületi határozatok csatolásával - az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított
nyolc napon belül - törlési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával kérheti.
E rendelkezések és az Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulás a képviselő-testületek
döntésével, az ott meghatározott időpontban - és nem a törzskönyvi nyilvántartásból történő
törléssel, annak napjával - szűnik meg.
A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulást 5 települési
önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időre, de legalább a KEOP projekt beruházási
szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves fenntartási időszakra hozta létre. A
Társuláshoz tartozó települések: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Levél Községi
Önkormányzat, Mosonudvar Község Önkormányzata, Máriakálnok Község Önkormányzata
és Halászi Község Önkormányzata. A Társulás által ellátott feladat a Mosonmagyaróvári
szennyvíztisztító telep bővítésének műszaki és gazdasági előkészítése, pályáztatása, a bővítés
kivitelezése és a próbaüzem lefolytatása volt.

A projekt megvalósult, a beruházás befejeződött. A projekt megvalósítása során
létrehozott közművagyont a társulás 2017. szeptember 30. napjával átadta a tag
önkormányzatoknak. A tag önkormányzatok az Aqua Szolgáltató Kft-vel kötött
vagyonkezelési szerződésben gondoskodtak a projekt során megvalósult és a tag
önkormányzatoknak átadott közművagyon üzemeltetéséről, fenntartásáról, pótlásáról.
A KEOP-1.2.0/2f/09-2010-73. azonosító számú projektre kötött támogatási szerződés
módosításra került, a módosítás értelmében a projektre vonatkozó fenntartási elszámolási
kötelezettségeknek Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata köteles eleget tenni.
Az Áht. alapján a jogi személyiségű társulás gazdálkodására a helyi önkormányzat
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társulásoknak tehát önálló
költségvetést, illetve zárszámadást kell készíteniük. Továbbá a társulást információ- és
adatszolgáltatási, illetve beszámolási kötelezettség terheli, valamint kötelező pénzügyi
szabályzatokkal is rendelkezniük kell.
A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont
a tagok között a tagok által teljesített vagyoni hozzájárulásuk arányában a végleges
támogatások és juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. A társulás
megszűnése estén a társulás közös vagyonát a tagok a megszüntetési szerződésben osztják fel.
A társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselő-testületei
minősülnek. A kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy
azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál.
A vagyonfelosztás elvei a következők:
•
•

vizsgálni kell, a társulás tagjai milyen vagyoni hozzájárulást teljesítettek a
vagyonszaporulat létrejöttéhez,
meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat
egymáshoz arányosítani kell, ezen arányosított részben illeti meg a vagyon a
megszűnéskor az önkormányzatokat, figyelemmel a társulási megállapodásra

Az éves költségvetési beszámolót, záró beszámolót a társulás munkafeladatait ellátó
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal készíti el az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a megszűnés napját követő 60
napon belül és azt megküldi a tag önkormányzatoknak jóváhagyásra. A tag önkormányzatok
által jóváhagyott éves költségvetési beszámolót, záró beszámolót 10 napon belül továbbítani
kell a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságához.
Fentiek alapján a Társulási Tanács az 5/2018. (II.20.) TT határozatával kezdeményezte
a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megszüntetését 2018.
december 31. napjával.
Amennyiben a Társulás tagjai ezzel egyetértenek, úgy ezt követően a megszüntetést el
kell fogadnia minden részes tag önkormányzat képviselő-testületének. Amint a tag
önkormányzatok a megszüntetést elfogadják, szükséges az aláírt megszüntető megállapodás
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása annak érdekében, hogy a Társulás a törzskönyvi
nyilvántartásból törlésre kerüljön.

A fentiekre figyelemmel javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati
javaslat elfogadásával támogassa a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás megszüntetését.
Halászi, 2018. április 23.
Majthényi Tamás
polgármester

Határozati javaslat

1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91.
§ b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Mosonmagyaróvári
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: társulás) 2018.
december 31. napjával történő megszüntetéséhez. A Képviselő-testület a társulás
megszüntetéséről szóló okiratot jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás
elnökét tájékoztassa, a társulás megszüntetéséről szóló okiratot az önkormányzat
nevében aláírja.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül

