Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás („SZÖT”)
Megszüntető megállapodása
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok Képviselő-testületei,
Pócsmegyer Község Önkormányzata (2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.; képviseli: Németh
Miklós polgármester)
Szigetmonostor Község Önkormányzata (2015 Szigetmonostor, Fő utca 26.; képviseli: Molnár
Zsolt polgármester)
Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.; képviseli: dr. Sajtos
Sándor polgármester)

mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) IV,. fejezete 88.§. (2) illetve 91.§. b) pontja egyéb vonatkozó rendelkezései alapján,
a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás néven önálló
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást - hoztak létre,
melyet közös megegyezéssel és egyező akarattal a 2021. november 09.-én megtartott
társulási ülésen hozott egyhangú 6/2021(11.09) számú határozattal , a Képviselőtestületeiktől kapott felhatalmazás alapján jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak
szerint:
1. A Társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma
1.1. A megszűnő társulás megnevezése: Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött
Önkormányzati Társulás
1.2. A Társulás rövidített neve: Szigeti Önkormányzati Társulás
1.3. A megszűnő társulás székhelye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u.4., székhely önkormányzat:
Tahitótfalu Község Önkormányzata
1.4. A megszűnő társulás törzskönyvi azonosító PIR száma: 814548
A megszűnő társulás adószáma: 15814548-1-13
2. A Társulás megszüntetésének körülményei
2.1. A társulás megszűnésének dátuma: törzskönyvi nyilvántartásból történő kivezetés napja
2.2. A társulás megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés
2.3. A társulás megszüntetéséről döntést hozó szerv megnevezése: Társulási Tanács

2.4. A társulás megszüntetésének oka: A Társulás az alapító okiratában meghatározott feladatát
állami szervezetek és intézményeik felügyelik, koordinálják, így tevékenysége kiüresedett. Az Mötv.
91. § (b) pontja szerint a ,,A Társulás megszűnik, ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés
szerinti többséggel elhatározzák”. Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: A társulásban részt vevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a társulási megállapodás megszüntetéséhez, a
társuláshoz történő csatlakozásról és a társulásból történő kiválásról.” A tagok képviselő-testületei
minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás megszüntetéséről és jelen Megszüntető
megállapodás jóváhagyásáról döntöttek.
3. A Társulás vagyonának felosztása
3.1. A Társulás ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, ezért kizárólag a pénzvagyon
megosztásról kell rendelkeznie.
3.2 A Társulás 2021. szeptember 30-i fordulónapra megállapított pénzmaradványa nyújt fedezetet
a megszüntetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. A Társulás megszűnésekor a
kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk
arányában illeti meg a csatolt vagyonfelosztási terv alapján ( a 2021. november 09.-i társulási ülésen
készített jegyzőkönyv és mellékletei szerint ).
-

-

-

PGY 822 frsz.-ú személygépjármű Tahitótfalu Község Önkormányzat tulajdonába kerül
ingyenes vagyonátruházással valamint azzal a feltétellel, hogy továbbra is a Rendőrség
üzemeltetésében és használatában marad, a Tagok anyagi követelése nélkül, ( a Társulás
4/2021(11.09) számú határozatában foglaltak szerint)
PGY 821 frsz.-ú személygépjármű Szigetmonostor Község Önkormányzat tulajdonába
kerül azzal, hogy a jelenlegi könyv szerinti értéken megvásárolja a Társulástól, amely
gépjármű így továbbra is a Szentendrei Szigeti Polgárőrség üzemeltetésében és
használatában marad. (a Társulás 3/2021(11.09) számú határozatában foglaltak szerint)
A Társulás megszűnése időpontjában érvényes bankszámla egyenleget – a megszüntetéssel
járó összes költséggel (díjak, illetékek) csökkentve - Tagok a lakosságszámuk arányában
osztják fel egymás között. (a Társulás 5/2021(11.09) számú határozatában foglaltak szerint)

3.3 A Társulás megszűnésére való tekintettel 2021 évre tagdíjfizetési kötelezettség a
Tagtelepüléseket nem terheli.
5. A társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések
5.1. Iratkezelés: A megszűnő Társulás irattári anyagát Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
kezeli, mely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további, a jogszabályoknak
megfelelő megőrzéséről.
5.2. A Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig, a 2021 évi jóváhagyott költségvetésben
foglalt előirányzatok terheinek összegére, a vagyonfelosztási terv és a 2021. évi pénzmaradvány
figyelembevételével, időarányosan vállalhat kötelezettséget.
5.3. A társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A
Társulásnak nincs alkalmazottja.

5.4. A Társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással szemben
a Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
5.5. A Társulás megszűnését követően a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
5.6. 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, képviselőik saját kezűleg
írják alá.

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 jelen megállapodást elfogadó közgyűlési, önkormányzati képviselő-testületi határozatok kelte,
száma:
Pócsmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………………… Kt. sz határozata
Szigetmonostor Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………………… Kt. sz határozata
Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………………… Kt. sz határozata
A Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulást alkotó települési
önkormányzat Képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Polgármester
Pócsmegyer Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Szigetmonostor Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Tahitótfalu Község
Önkormányzati Képviselő-testülete

Kelt : Tahitótfalu, 2021. november „ ……”

Döntéshozatal: minősített szótöbbséggel
Az előterjesztést készítette: Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző
Előterjeszti: Dr. Sajtos Sándor polgármester

……………………….. Önkormányzata 2021. november XX-i ülésére
a „SZÖT” Társulás jogutód nélküli megszűntetése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentendrei-szigeti települések által

2013.

évben létrehozott „SZÖT” Szigeti

Önkormányzati Társulás működése kiüresedett, valamint a jelenlegi jogszabályi környezet és
állami hatóságok (pl. Állami Számvevőszék, MÁK) által történő folyamatos működést
ellenőrző fokozott tevékenysége oly mértékben megemelte a Társulás működésével együtt járó
adatszolgáltatási- illetve adminisztrációs terhelést, amely aránytalan a Társulás életben tartása
mellett elért eredményeivel. Az önkormányzatok tagságával működő Társulás jogutód nélküli
megszűntetése, a melléklet dokumentumok alapján esedékessé vált.
Kérem a tisztelt Képviselő testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:
HATÁROZATI JAVASLAT
…………./2021 (11…….) Képviselő testületi határozat
…………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás
(„SZÖT”) (törzskönyvi azonosító száma: 814548; adószáma: 15814548-1-13) (alapító)
tagja, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) IV.
fejezete, 91. §. b) pontja és egyéb vonatkozó rendelkezései alapján a Szigeti
Önkormányzati Társulás néven önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulás közös megegyezéssel és egyező akarattal jogutód nélküli megszűntetésével
egyetért.
2. felhatalmazza a Polgármestert a megszűntető megállapodás aláírására
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

