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- Társulási Megállapodás 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. március 26.-

napján tartott ülésén megtárgyalta a Társulás megszüntetésére és a megszüntetés során 

teendő intézkedéseket tartalmazó ütemterv jóváhagyására vonatkozó javaslatot. A Társulási 

Tanács döntött arról, hogy a Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetése időpontja 

2015. július 31. napja, mely megszüntetésre vonatkozó Képviselő-testületi határozati 

javaslatokban foglaltakban egyetértve felkérte a Társulás tagi önkormányzatai 

képviselőtestületeit, hogy a határozati javaslatban foglaltakat tárgyalják meg és hozzák meg 

érdemi döntéseiket.  

 

A határozatok teljes körű elfogadását követően a Társulás közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére vonatkozó megállapodás a Polgármesterek részéről aláírhatóvá válik. 

 

A Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a Társulási Tanács elnöke erre 

irányuló kérelemmel a Megállapodás a tagi önkormányzatok Képviselő-testületei fentiek 

szerint megküldött határozat kivonatait birtokában kérheti.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 

 

Csabdi, 2015. április 3. 

 

 

 

Huszárovics Antal 

   polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (IV.23) számú határozata 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati társulás megszüntetéséről 
 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás megszűntetésére s a társult Önkormányzatok tulajdonközössége 

megszüntetése elveinek meghatározására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza:  

I.  

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével,  

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével, 

3. Bodmér Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

4. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületével, 

5. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

6. Gánt Községi Önkormányzat Képviselőtestületével és 

7. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 
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megállapodik abban, hogy a 2004. június 28-napján kelt  – és tizenkilenc ízben módosított – 

Társulási Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/4.1. 

pontja alapján közös megegyezéssel 2015. július 31.-i hatállyal megszűntetik.  

 

II.  

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. július 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  

 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2015. augusztus 1-napjától a tagi 

Önkormányzatok önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.  

 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. július 31. napjáig 

vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket 

tartalmazó a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 

 

III.  

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Társulás megszűntetéséhez kapcsolódóan a Társulás 

fennálló szerződéses kötelezettségei megszüntetése érdekében a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulásnak a GVOP. – 2005. – 4.4.2. számú támogatási szerződés alapján 

megvalósult szélessávú internet hálózatra vonatkozó a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött 

haszonbérleti szerződés és a hozzá kapcsolódó bérleti szerződések megszüntetése mellett a 

meglévő vagyont értékesíteni szükséges, amennyiben az értékesítés sikerrel nem jár úgy a tagi 

Önkormányzatok a Társulás megszüntetéséhez kapcsolódó vagyonfelosztási és 

tulajdonközösség létesítő szerződésben a jövőbeni továbbhasznosítás módjáról állapodnak 

meg. 

 

IV. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben az I/1.-8. pontban felsorolt valamennyi 

Önkormányzat a Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát 

nem hozza meg, azaz a Társulás közös megegyezéssel 2015. július 31.-napjával nem tud 

megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a Társulási Megállapodás X/3. pontja alapján 

2015. december 31.-napjával a Társulásból kiválik.  
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V.  

A Képviselő-testület felkéri: 

 

1. a polgármestert, hogy a Társulást a döntésről értesítse.  

 

 Felelős:   Huszárovics Antal  

    polgármester 

 Határidő: döntést követő 5 munkanap 

 

2. a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, s a Társulási 

Tanács elnökét valamennyi a fentiekben foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés 

megtételére s az I. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei döntését 

követően Ávr. 167/C. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a Társulás Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törlése iránti kérelem benyújtására. 

 


