
 

A határozat-tervezet elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

9. Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. november 4. napján 800 órakor tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat 

Rekonstrukciós Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szedres Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületével közösen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazással, az Mötv. IV. 

fejezetében foglaltak alapján, a két település közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási 

feladatainak korszerű, hatékony és célszerű megoldása érdekében, a 2007-2013 időszakban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló magyar 

jogszabályok alapján önkéntes, szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk kölcsönös 

tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás 

érdekében 2011. július 13. napjával Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és 

Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) 

elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre. 

A Társulás szervezeti keretei között, nagyrészt pályázati támogatási forrásból megvalósult 

a társult Önkormányzatok közös tulajdonában lévő szedresi 0130/11. hrsz. alatt található 

szennyvíztelep rekonstrukciója, melynek keretében új telepi technológia beépítésével 

alacsonyabb környezetterhelési kibocsátási határérték mellett működtethető a szennyvíztelep. 

 

A projekt fizikailag 2015. májusában befejeződött, az elszámolást a Közreműködő 

Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-

felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. 

A Társulás, mint kedvezményezett vállalta, hogy a projektet a fenntartási időszak alatt 

(megvalósítást követő 5 év) ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti. A fenntartási időszak 

2020. december 31. napjával lejár, így a Társulásnak ezt követően további feladata nincs, a 

társulási megállapodásban foglalt cél megvalósul. 

Ebből következően a Társulás további fenntartására nincs szükség, a projekt keretében 

megvalósult beruházási érték a Társulás tagjainak tulajdonába kerül átadásra olyan arányban, 

mint amilyen arányban az egyes tagok a szedresi 0130/11. hrsz. alatt található 

szennyvíztelepet tulajdonolják. 

A projekt keretében megvalósult beruházási értéket az önkormányzatok a már meglévő 

szennyvíztelep ingatlanra könyvelik rá, melyet önálló bérleti-üzemeltetési szerződés 

keretében az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. mint Víziközmű szolgáltató működtet. 

A Társulási Tanács 2020. október 21-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 4/2020. (X. 21.) 

TT. számú határozatával javasolja a Társulás tagjainak, Szedres Község Önkormányzatának 



 

és Medina Község Önkormányzatának, hogy a Társulást az előterjesztésnek megfelelő 

megszüntetőt megállapodással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján 2020. december 31. napjával jogutód nélkül 

szüntessék meg. 

 

A Mötv. 88 §-a, ill. 91. §-a a társulás megszüntetéséről, megszűnéséről az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással 

hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 

 (2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez.” 

„91. § A társulás megszűnik: 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerős döntése alapján.” 

 

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.”  

 

A jogutód nélkül megszűnő társulás megszűnésének napjával el kell készíteni a társulás 

költségvetési beszámolóját, melyről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) 

Korm. rendelet (a 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.   

 

A fentiek figyelembe vételével elkészült a Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és 

Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulásmegszüntetéséről szóló 

megállapodás (1. számú melléklet). 

 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

 



 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2020. (XI. 4.) önkormányzat határozat: 

A Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat 

Rekonstrukciós Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) egyetért a Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és 

Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulás 2020. 

december 31. napjával történő megszüntetésével, az erről szóló, 

a határozat melléklete szerinti megállapodást elfogadja. 

 

b) felhatalmazza a polgármestert a társulást megszüntető 

megállapodás aláírására.  

 
 

   Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 

Határozatról értesül: Társulásban részt vevő önkormányzat 

Kölesdi KÖH Pénzügy 

   Irattár 

 

 

Medina, 2020. október 14. 

          Vén Attila sk. 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP 

ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA 
 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 
Társulás megszüntetéséről 

 

 

 

 

mely létrejött egyrészről 

Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres Arany János u. 2. törzsszám: 

733359; képviseli: Kovács János polgármester) társulási tag 

másrészről 

Medina Község Önkormányzat (7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. 

törzsszám: 414214; képviseli: Vén Attila polgármester) társulási tag 

között az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja alapján létrehozott 

Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós 

Önkormányzati Társulása (7056 Szedres Arany János utca 2. törzsszám: 

793511; képviseli: Kovács János társulási tanács elnöke) Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv) 91.§ b) 

pontja szerinti megszüntetése tárgyában. 

 

I. Előzmények: 

 

1. Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Medina Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mötv. 87. §-ában kapott 

felhatalmazással, az Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján, a két település 

közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű, hatékony 

és célszerű megoldása érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 

Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási 

szabályairól szóló magyar jogszabályok alapján önkéntes, szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk kölcsönös tiszteletben tartásával, arányos 

teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében 

2011. július 13. napjával Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és 

Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása (továbbiakban: 

Társulás) elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre. 

 



 

2. Szedres Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata 

(továbbiakban együtt: Társult Önkormányzatok) közösen megállapítja és 

kinyilatkoztatja, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 

Program támogatási rendszeréhez benyújtott Szedres-Medina közös 

szennyvíztisztítójának fejlesztése című, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0023 jelű 

pályázat keretében végrehajtott projekt lezárult, a fenntartási időszak 2020. 

december 31. napjával befejeződik. 

 

3. Társult Önkormányzatok közös megegyezéssel és egyező akarattal 

megállapodnak abban, hogy – mivel az 1. pontban rögzített projekt 

megvalósulása érdekében létrehozott Társulás társulási megállapodásában 

foglalt cél megvalósult – 2020. december 31. nappal a Társulást a Mötv. 91. § 

b) pontja alapján jogutód nélkül megszüntetik. 

 

II. A megszűnő Társulás megnevezése, székhelye, azonosító adatai 

 

1. A megszűnő Társulás megnevezése: Szedres-Medina Községek 

Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása 

 

2. A megszűnő Társulás székhelye: 7056. Szedres Arany János utca 2. 

 

3. A megszűnő Társulás törzskönyvi azonosító száma: 793511 

 

4. A megszűnő Társulás adószáma: 15793511-2-17 

 

5. A megszűnő Társulás statisztikai számjele: 15793511-3700-327-17 

 

6. A megszűnő Társulás vezetője: Kovács János társulási tanács elnöke 

 

III. A Társulás megszüntetésének körülményei 

 

1. A Társulás megszűnésének dátuma: 2020. december 31. 

 

2. A Társulás megszüntetéséről döntést hozó tagok megnevezése, székhelye: 

 

 2.1. Szedres Község Önkormányzata 7056 Szedres Arany János utca 2. 

 

 2.2. Medina Község Önkormányzat 7057 Medina Kossuth Lajos utca 59. 

 

3. A Társulás megszüntetésének módja: Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján alapító szerv általi 

jogutód nélküli megszüntetés. 

 

4. A Társulás megszüntetésének oka: a Társulás társulási megállapodásában 

foglalt cél megvalósult. 



 

5. A Társulás által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásának módja: A Társulásban 

résztvevő Szedres Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata 

2021. január 1. napjától önállóan látják el Szedres és Medina települések 

szennyvíztisztító telepének rekonstrukciójával, fenntartásával, 

üzemeltetésével (szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) kapcsolatos 

feladatokat, oly módon, hogy a feladatellátással kapcsolatosan az aktivált 

vagyonelemek vonatkozásában önállóan bérleti-üzemeltetési szerződést 

kötnek az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel (7100. Szekszárd Epreskert utca 9.), 

mint Víziközmű szolgáltatóval. 

 

IV. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 

 

1. A kötelezettségvállalás rendje 

 

 1.1. A megszűnő Társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 

 A Társulási Tanács Elnöke a Társulás 2020. évre jóváhagyott 

költségvetésében foglalt előirányzatainak terhére vállalhat kötelezettséget 

a megszűnése időpontjáig: 2020. december 31. napjáig. A Társulás ezzel 

ellentétes kötelezettségvállalása semmis. 

     1.2. A Társulás megszüntetésének napjával megszűnik a Társulás elnökének 

aláírási és bélyegzőhasználati joga. 

     1.3. A Társulás pénzforgalmi számlája 2020. október 31. napjával 

megszüntetésre kerül. Ezen bankszámlára a későbbiekben érkező 

teljesítéseket Szedres Község Önkormányzata kijelölt számlájára 

(71800037-11157089 Önkormányzat befejezett vízi társulat beszedési 

számla) kell átutalni. 

 

2. A Társulás vagyonával kapcsolatos rendelkezések 

 

 2.1. A Társulás az alábbi vagyonnal rendelkezik: 

  

  2.1.1. A Társulást megillető követelés: 0 Ft. 

  2.1.2. A Társulást terhelő adósság: 0 Ft. 

  2.1.3. Készpénz vagyon: 0 Ft. 

  2.1.4. Kis értékű eszközállomány: 0 Ft 

  2.1.5. Immateriális javak: 0 Ft 

  2.1.4. A Társulás ingatlan vagyona: 339.130.345.- Ft bruttó értékben. 

 

 2.2. A Társulás vagyonának megosztása: 

 Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megszűnés 

időpontjában fennálló vagyont a Társult Önkormányzatok közös 

tulajdonában lévő szedresi 0130/11. hrsz.-ú, kivett szennyvíztelep 

ingatlanon fennálló tulajdoni hányaduk arányában (Szedres Község 

Önkormányzata 706/1000, Medina Község Önkormányzata 294/1000) 

osztják meg egymás között. 



 

 Ez alapján az egyes önkormányzatokat megillető vagyonrész: 

  2.2.1. Szedres Község Önkormányzata 239.426.024.- Ft bruttó érték, 

  2.2.2. Medina Község Önkormányzat 99.704.321.- Ft bruttó érték. 

   

2.3. 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 Szedresi Polgármesteri Hivatal 

készíti el. 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy az egyes önkormányzatokat megillető 

vagyonrész átadásáról szóló kimutatást a Szedresi Polgármesteri Hivatal 

legkésőbb 2020. december 31. napjáig készíti el. 

 

 2.4. A Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással és a Társulással szemben 

további követelésük nincs. 

 

 2.5. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések: 

A Társulásnak nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait a 

Szedresi Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselők látják el 

2020. december 31. napjáig. 

 

V. A Társulás iratainak megőrzése 

 

1. Az iratmegőrzés helye 

 A Társulással kapcsolatos iratok a Szedresi Polgármesteri Hivatalban (7056 

Szedres Arany János utca 2.) kerülnek megőrzésre az iratkezelési szabályok 

szerint. 

 

VI. Záró rendelkezés 

 

1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e 

megállapodás aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan 

vitás kérdés keletkezne, amelyben egymással nem tudnak megegyezni, 

vitájukat a Szekszárdi Járásbíróság jogosult eldönti. 

 

2. 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 mindkét fél részére 

helybenhagyva képviselőik által saját kezűleg írták alá. 



 

 

 

Kelt: Szedres, 2020. 

 

 

 Kovács János Vén Attila 

 Szedres község polgármestere Medina község polgármestere 

 

 

Záradék:  

A társult önkormányzatok képviselő-testületei a megszüntető társulási 

megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra 

nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 

Jóváhagyó határozatok száma:  

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2020. (      ) számú 

határozata. 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2020. (      ) számú 

határozata. 

 

 

 Honti Sándor dr. Herczig Hajnalka 

 jegyző jegyző 


