ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
Ügyiratszám: 356-7/2016.
Tárgy: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás megszűntetése
Tisztelt Képviselő-testület!
Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulást Csanádpalota és Kövegy
települések hozták létre azzal a céllal, hogy Csanádpalota város és Kövegy községeket
összekötő kerékpárút megépítésre kerülhessen az Új Széchenyi Tervben meghirdetett
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázat
keretében. A pályázat sikeres volt, viszont nem a Társulás keretében történt a finanszírozás,
hanem a támogatói okiratnak megfelelően Konzorciumi megállapodást kötött a két
önkormányzat a beruházás megvalósítására. Így okafogyottá vált a társulás fenntartása,
melynek megszűntetéséről önálló határozatokkal döntött a fenntartó két önkormányzat.
A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásában rögzítette, hogy a megszűntetéshez
szükség van a fenntartó önkormányzatok közötti Megszüntető megállapodás elfogadására is.
A megszűntetésről szóló képviselő-testületi határozatok február 29-ét jelölték meg a
megszűnési dátumnak, de a Magyar Államkincstár ezen időponttal nem tudja megszűntetni a
Társulást, ezért célszerű a határozatok visszavonása és új határozat meghozatala, mely
tartalmazza a Megszüntető megállapodás szövegét is. A megszüntetés időpontjaként 2016.
június 30-a került meghatározva, időt hagyva a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.

1. sz. határozati javaslat:
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút
Építő Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó 46/2016.(02.24.) határozatát
visszavonja.
2. sz. határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút
Építő Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodást az alábbiak szerint
fogadja el:
MEGÁLLAPODÁS
a Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás létrehozására és
működtetésére vonatkozó Társulási Megállapodás megszüntetéséről, valamint a Társulás
vagyonának felosztásáról
amely létrejött a Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő
(továbbiakban: Társulás) tagjai:

Önkormányzati Társulás

a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Képviseli: Kovács Sándor polgármester
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.

Képviseli: : Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
(továbbiakban: Társulás tagjai) között, a Társulás megszüntetésével, valamint a Társulás
vagyonának megosztásával kapcsolatos kérdésekben az alábbiak szerint:
1. A Társulás tagjai közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a
képviselő-testületeik által 2011. április 1-jei hatállyal – a létrehozáskor hatályos Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1) bekezdés h.) pontjában,
a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény 41. §. (1) bekezdésében, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16.-18 §-ai alapján – létrehozott társulásukat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján 2016. június 30-ai hatállyal jogutód nélkül
megszűntetik az alábbiak szerint:
1) A megszűnő társulás adatai:
a) Név: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás
b) Székhely: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
c) Tagjainak neve és székhelye:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviseli: Kovács Sándor polgármester
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912 Kövegy, Kossuth u. 29.

Képviseli: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
c) Működési területe: A társult önkormányzatok működési területe
2) Alapítói joggal felruházott irányító szervei:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
3) Megszüntető szervek megnevezése:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
4) Megszűnés módja: alapítók általi jogutód nélküli megszüntetés

5) Megszüntetés oka: A Társulási Megállapodás IX. A Társulás megszűnése 1.) pont c)
pontja szerint: a Társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás
megszüntetését. A Társulás tagjai kölcsönösen megállapítják, hogy a Kerékpárút pályázat
sikeres volt, de nem a Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás

keretében, hanem a két önkormányzat közötti Konzorciumi megállapodás keretében történt
meg a megvalósítás, így a Társulás további fenntartása nem indokolt.
6) A Társulás vagyonáról való rendelkezés, pénzmaradványának kezelése, a
megszüntetést követő feladatok ellátása:
a) a Társulás tagjai megállapítják, hogy a Társulás ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik
b) A Társulás pénzmaradványának kezelője Csanádpalota Város Önkormányzata.
A Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás elnökét, hogy a megszüntetés
időpontjáig a Társulás bankszámláját szűntesse meg, az azon szereplő fennmaradó
összeget vegye fel és helyezze el Csanádpalota Város Önkormányzat pénzforgalmi
bankszámláján.
c) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy egymással szemben a
megszüntetés időpontjáig elszámolnak egymással. Az elszámolást követően a
bankszámláról elnök által felvett pénzösszegből
befizetéseik arányában
részesednek.
d) A Társulás 2016. évi beszámolójának elkészítését és a kapcsolódó
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
7) A Társulás megszüntetésével kapcsolatos egyéb megállapítások:
a) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, zárszámadásért az elnök felelős a
megszüntetés határidejéig
b) közfeladat jövőbeni ellátása nincs
c) a közfeladathoz nem kapcsolódnak hatósági engedélyek, díjbevételek
d) a Társulás alkalmazásában nem állnak munkáltatók
e) a Társulás valamennyi iratainak megőrzéséért a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal felel, majd az irattározás szabályzata szerint a Levéltár részére átadásra kerül

8. A megszűnő Társulás kötelezettségvállalása:
a) kötelezettségvállalás utolsó napja 2016. június 30.
b) kötelezettségvállalás mértéke: legfeljebb a rendelkezésre álló, kötelezettséggel
nem terhelt pénzeszköz összege
9. Jogvita rendezése:
A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak abban az
esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel. Az utóbbi esetre a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.
A Társulás tagjai jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan nyilatkozatukat adják,
hogy a Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulást 2016. június 30.
napjával megszüntetik.

Záradék:
A Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás megszüntető
megállapodását az alapító önkormányzatok az alábbi képviselő-testületi határozatokkal, 2016.
június 30-ai hatállyal elfogadták:
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete

………………

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………………..

Kovács Sándor
Csanádpalota Város
polgármestere

Galgóczkiné Krobák Mária
Kövegy Község
polgármestere

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassák meg az előterjesztést és fogadják el a két
határozati javaslatot.
Csanádpalota, 2016. március 24.

Kovács Sándor
polgármester

