
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
274/213 mellék  
Fax: 06 23 310-235 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 

 

 
 

Előterjesztés 
 

A Zsámbéki Medence  Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 
 
 
A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulást (ZSÁMERT) 1998-ban 8 
települési önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időre hozta létre, időközben a 
tagok száma bővült, jelenleg 12 település a tagja. 
A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  

- a társulás területén meglévő fejlesztési programok, projektek összegyűjtése, 
- a kistérségre fejlesztési koncepciók, programok készítése, 
- a kistérség fejlesztési programjainak összehangolása,a térségre kiterjedő 

fejlesztések közös szervezése és megvalósítása, 
- a kistérség társadalmi-gazdasági és táji környezeti helyzetének,adottságainak 

megfelelően a kistérség menedzselése,a kistérség jövedelemteremtésének a bel- és 
külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, 

- kapcsolat kiépítése más bel és külföldi kistérségekkel, javaslatok kidolgozása a helyi 
és külső erőforrásokon alapuló térségmegújításra és ezek alapján stratégiai 
döntésekre, 

- a kistérség települései kulturális értékeinek és hagyományainak feltárása és 
ápolása,új értékek megteremtésének elősegítése,az egyes települések érdekeinek 
összehangolása, az információcsere,a kölcsönös tájékoztatás, valamint szakmai 
tanácsadás.    

 
Csenger- Zalán Zsolt a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás elnöke 
2017. év május hónapban kezdeményezte a társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, mivel a társulás feladatellátása kiüresedett.  
A Társulási Tanács illetve a Képviselő-testületek egyetértettek a társulás jogutód nélküli 
megszüntetésének kezdeményezésével. Az elnök felkérte a gesztortelepülés Polgármesteri 
Hivatalát a megszüntetéshez szükséges dokumentumok,a megszüntető okirat és a 
vagyonfelosztás tervezet elkészítésére.   A Zsámbéki Polgármesteri Hivatal elkészítette a 
társulás megszüntetéséről szóló megállapodás-tervezetet és a pénzügyi elszámolást, 
amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik. A megszüntető megállapodás 15.pontja 
tartalmazza a vagyon felosztás tervezetét, illetve a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal – mint 
gesztor település - részére a korábbi években elmaradt,valamint a megszűnéssel 
kapcsolatos feladatok elvégzésért javasolt 480.000 Ft összeget.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 91. § b) pontjának, valamint a 88. §. (2) bekezdésének rendelkezése szerint a 
társulás megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített 
többséggel hozott döntésével azt elhatározza. 
 
A társulás az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) alapján 
nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy, amely a Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában szerepel, PIR azonosítóval rendelkezik. 
 



 
Az Áht.105/A.§ (1) bekezdése értelmében a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi 
személy az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg. 
A társulást célszerű 2018. március 31-vel megszüntetni, tekintettel az időközbeni törzskönyvi 
változások átvezetésére, valamint a negyedéves mérlegjelentésre.  
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban:Ávr.) 167/E.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint megszüntető okiratként a 
társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el. 
 
A megszüntető okirat tartalmáról az Ávr.14.§ (2)-(3) bekezdése rendelkezik: 
„(2) A megszüntetésről rendelkező jogszabályban, megszüntető okiratban rendelkezni kell a 
megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, 
és meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre 
vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési 
szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes 
kötelezettségvállalása semmis. 
(3) A megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megszűnő 
költségvetési szerv nevét, székhelyét, ha a megszüntetésről jogszabály rendelkezett a 
jogszabály teljes megjelölését, a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és székhelyét, 
valamint a megszűnés módját.” 
Az Ávr.167/C.§ (3)bekezdés b)pontjából, az (5) bekezdéséből és a 167/E.§ (3) bekezdés 
d)pontjából következően: a társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése a törlési 
kérelemnek, a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó 
tagönkormányzatok Képviselő-testületi határozatainak csatolásával , a változástól számított 
8 napon belül a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kérhető. 
 
A jogutód nélkül megszűnő társulás megszűnésének napjával el kell készíteni a társulás 
költségvetési beszámolóját, amelyről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 
Korm. rendelet (továbbiakban:Korm. rendelet) rendelkezik. 
 
A társulás megszüntetéséről hozott döntéseket követően a társulás pénzforgalmi számláit a 
megszűnés napjával fel kell mondani. Ezzel egyidejűleg intézkedni kell arról, hogy az utolsó 
banki napon a társulás számláján lévő pénzösszeg átvezetésre kerüljön a társulás székhely 
önkormányzata által megjelölt számlára. 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni, és a Társulás megszüntetése tárgyában a döntést meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Biatorbágy, 2018. március 14. 
 
            
          Tarjáni István s.k. 

polgármester 
      
 
 
  



 
 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (III. 29.) határozata 
 

A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében, valamint a 91. 
§ b.) pontja alapján a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 2018. 
március 31-vel történő megszüntetését jóváhagyja. 
A megszüntetéséről szóló megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 
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