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Előterjesztés 
a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési 

Társulás megszüntetéséről 

1. előterjesztés száma: 74/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika  
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 
megszüntetéséről szóló határozati javaslat 

 2. melléklet - Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás-tervezetet 
 3. melléklet – Éves elszámolás 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság, 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.     
rendelet 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
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.    
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 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. 
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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 szíveskedjen. 

 

Bicske, 2018. március 12. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

1. melléklet a 74/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy:  a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 
megszüntetéséről 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1) 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. napjával történő megszüntetését jóváhagyja, 
2) a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 
3) felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: polgármester 
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2. melléklet a 74/2018. számú előterjesztéshez 

TERVEZET!  
 
              MEGÁLLAPODÁS 

     Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 
 
A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás tagjai: 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/A ) képviseli: 
Tarjáni István polgármester, 
 

2. Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) képviseli: Pálffy Károly 
polgármester, 
 

3. Budajenő Községi Önkormányzat (2093 Budajenő, Fő ú.1-3.) képviseli: Budai István 
polgármester, 
 

4. Csabdi Község Önkormányzat (2064 Csabdi, Szabadság u.44.) képviseli: 
Huszárovics Antal polgármester, 
 

5. Etyek Nagyközség Önkormányzata 2091 Etyek, Körpince köz 4.) képviseli: Garaguly 
Tibor polgármester, 
 

6. Herceghalom Község Önkormányzata (2053 Herceghalom, Gesztenyés út.13.) 
képviseli: Erdősi László polgármester, 
 

7. Mány Község Önkormányzata (2065 Mány Rákóczi u.67.) képviseli: Szabó Zoltán 
polgármester, 
 

8. Páty Község Önkormányzata (2071 Páty, Kossuth utca 83.) képviseli: Székely László 
polgármester, 
 

9. Perbál Község Önkormányzata (2074 Perbál, Fő ú.6.) képviseli: Varga László 
polgármester, 
 

10. Tinnye Község Önkormányzata (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs.u.9.) képviseli: Krix Lajos 
Mihály polgármester, 
 

11. Tök Község Önkormányzata (2073 Tök, Fő út 1.) képviseli: Balogh Kálmán 
polgármester, 
 

12. Zsámbék Város Önkormányzat (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.) képviseli: 
Horváth László polgármester 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban 
foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése szerint – képviselő-testületeik 
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minősített többséggel hozott döntései alapján – a jelen okirat aláírásával és annak feltételei 
szerint megállapodnak, hogy a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 2018. 
március 31-i hatállyal jogutód nélkül megszűnik. 

 
Előzmények 

 
1. A tag önkormányzatok a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulást 
1998.június 1. napján alapították – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 
41.§-a,a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 10.§-a, továbbá 
az 1997.évi CXXXV. törvény 16-18. §-ai felhatalmazása alapján – a társult településeken a 
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 feladatokra. 
2. A megszűnő társulás megnevezése: Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési 
Társulás. 
3. A megszűnő társulás székhelye: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. 
4. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási száma:566236  
 

A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetése 
 
5. A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás Tanácsa minősített többséggel 
elhatározta a jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszűnését és döntött arról, hogy 
megköti jelen megszüntető megállapodást. 
6. A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulást megszüntető szerv neve, 
székhelye: 
- Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A), 
- Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.), 
- Budajenő Községi Önkormányzat (2093 Budajenő, Fő ú.1-3.), 
- Csabdi Község Önkormányzat (2064 Csabdi, Szabadság u.44.), 
- Etyek Nagyközség Önkormányzata 2091 Etyek, Körpince köz 4.), 
- Herceghalom Község Önkormányzata (2053 Herceghalom, Gesztenyés út.13.), 
- Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u.67.), 
- Páty Község Önkormányzata (2071 Páty, Kossuth utca 83.), 
- Perbál Község Önkormányzata (2074 Perbál, Fő ú.6.), 
- Tinnye Község Önkormányzata (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs.u.9.), 
- Tök Község Önkormányzata (2073 Tök, Fő út 1.), 
- Zsámbék Város Önkormányzat (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.). 

7. A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód 
nélküli megszüntetés. 
8. A megszüntetés időpontja: 2018.március 31. 
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9. A megszüntetés oka: az Mötv. 91. § b) pontja. Továbbá a társulási megállapodás III. fejezet 
4. pontjának a) pontja alapján a Társulás megszűnik „Ha a társulás valamennyi tagja elhatározza 
a társulás megszüntetését.”, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátási oldalról a Társulás 
feladatköre kiüresedett. 
10. A közfeladat jövőbeni ellátása: Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 
feladatait a jövőben a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok önállóan látják el. 
11. A kötelezettségvállalás rendje: 

 A Társulás, illetve a Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig, 2018.március 
31. napjáig vállalhat kötelezettségeket. 

 A Társulás megszüntetésének napjával megszűnik a Társulás elnökének aláírási és 
bélyegzőhasználati joga. 

 A Társulás pénzforgalmi számlája 2018.március 31. napjával megszüntetésre kerül 
12. A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés: A Társulás 
megszűnését követően a települési önkormányzatok gondoskodnak a feladat ellátásáról. 
 
13. Munkajogi kérdések a Társulás megszűnéséhez kapcsolódóan nem merülnek fel, mivel a 
Társulásnak nincs munkavállalója. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Zsámbéki 
Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselők látják el 2018.március 31-ig. 
 

Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás vagyona 
 
14. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése 
alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társulásnál a 
megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutód nélkül megszűnő társulás esetén a 
Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként a Zsámbéki 
Polgármesteri Hivatal készíti el. 
15. A vagyoni elszámolás módja: 
Figyelemmel a társulási megállapodás VI. fejezet 5.pontjára a Társulás vagyonáról, valamint 
pénzkészletéről az alábbiak szerint rendelkezik: 
- A társulás a bankszámláján lévő pénzeszközből – a megállapodás 2. számú mellékletét 

képező táblázat szerint – a tag önkormányzatok részére visszafizetést teljesít. 
- A társulás tartozással nem rendelkezik. 
- A társulás egyéb vagyonnal, átadott pénzeszközzel nem rendelkezik.  
- A Társulás jelen megállapodást megkötő tagjai a jogutód nélküli megszűnésre 

tekintettel nekik járó, a 2. számú melléklet szerinti arányban felosztott vagyonból való 
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Társulás esetleges ki nem 
elégített tartozásaiért. 

 
Vegyes rendelkezések 

 
16. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (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 képviselő-testületi határozatok 
csatolásával – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított nyolc napon belül – 
törlési kérelem Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kérheti. 
17. A tag önkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Pest 
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Megyei Igazgatóságán. A megszűnés napjával a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása 
alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát. 
18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. az Áht., az Ávr., valamint 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
19. A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető 
megállapodást előzetesen – minősített többségű határozattal – jóváhagyták (1. sz. melléklet), 
jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és 
azt, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Zsámbék, 2018.március …… 
     

...................................................... 
Tarjáni István polgármester 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
 

…………………………………… 
Pálffy Károly polgármester 

Bicske Város Önkormányzata 
 

……………………………………. 
Budai István polgármester 

Budajenő Község Önkormányzata 
 

……………………………………. 
Huszárovics Antal polgármester 
Csabdi Község Önkormányzata 

 
……………………………………. 

Garaguly Tibor polgármester 
Etyek Nagyközség Önkormányzata 

 
…………………………………….. 

Erdősi László polgármester 
Herceghalom Község Önkormányzata 

 
……………………………………. 

Szabó Zoltán polgármester 
Mány Község Önkormányzata 

 
……………………………………… 

Székely László polgármester 
Páty Község Önkormányzata 

 
…………………………………….. 

Varga László polgármester 
Perbál Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………. 
Krix Lajos Mihály polgármester 
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Tinnye Község Önkormányzata 
 

……………………………………. 
Balogh Kálmán polgármester 
Tök Község Önkormányzata 

 
……………………………………. 

Horváth László polgármester 
              Zsámbék Város Önkormányzata  
 

       
                                  ………………………… 

Csenger –Zalán Zsolt 
  Társulás elnöke 
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1.sz.melléklet 

Záradék: 
 
A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntető megállapodását a 
Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták 
jóvá: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata  …/2018. (…) KT határozata 
Bicske Város Önkormányzata  …/2018. (…) KT határozata 
Budajenő Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Csabdi Község Önkormányzata  …/2018. (…) KT határozata 
Etyek Nagyközség Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Herceghalom Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Mány Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Páty Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Perbál Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Tinnye Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Tök Község Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
Zsámbék Város Önkormányzata …/2018. (…) KT határozata 
 
A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntető megállapodását a 
Társulási Tanács a …./2018.(…..) határozatával hagyta jóvá.   
 
Zsámbék,2018.március……. 
 
       Csenger-Zalán Zsolt  
        elnök  
         
 
 



Sorsz. Önkormányzat 
megnevezése

Lakosságszám 
(fő)

Éves tagdíj (Ft) 
2018 Befizetés Dátum Éves elszámolás után 

fennmaradó 900 ezer 
Ft visszaosztása

1. Bicske 12 534 200 544 -                    199 062                     

2. Biatorbágy 13 145 210 320 -                    208 766                     

3. Etyek 4 318 69 088 -                    68 575                       

4. Herceghalom 2 504 40 064 -                    39 763                       

5. Perbál 2 092 33 472 -                    33 222                       

6. Tök 1 408 22 528 -                    22 359                       

7. Zsámbék 5 598 89 568 -                    88 896                       

8. Csabdi 1 294 20 704 -                    20 548                       

9. Mány 2 527 40 432 -                    40 131                       

10. Tinnye 1 726 27 616 -                    27 409                       

11. Budajenő 2 002 32 032 -                    31 792                       

12. Páty 7 523 120 368 -                    119 477                     

56 671 906 736 -                    900 000                     

Bankszámla egyenleg 2018.03.05‐én 1 439 662               
Utalandó Zsámbék 480 000 ‐                   (költségvetés, mérlegjelentések, 2017. évi beszámoló, 2018. évi beszámoló)
Egyéb költségekre 59 662 ‐                     (számlavezetési díj, bankköltségek)
Szétosztható 900 000                  

Összesen:



Zsámbék, 2018. március 5.


	74_Zsamert_megszuntetes
	3_sz_melleklet

