
MEGÁLLAPODÁS 
A DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  

MEGSZÜNTETÉSÉRŐL 
 
mely létrejött 
 

Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 
18., képviseli: Pintér Szilárd polgármester, adószáma: 15733555-2-17, törzskönyvi 
azonosító – PIR száma: 733557) 
 
Lápafő Község Önkormányzata (székhelye: 7214 Lápafő, Kossuth utca 1., 
képviseli: Kirtyán Károly László polgármester, adószáma: 15417725-1-17, 
törzskönyvi azonosító – PIR száma: 417721) 
 
Szakcs Község Önkormányzata (székhelye: 7213 Szakcs, Kossuth utca 4., 
képviseli: Récsei Gábor polgármester, adószáma: 15415778-2-17, törzskönyvi 
azonosító – PIR száma: 415772) 
 
Várong Község Önkormányzata (székhelye: 7214 Várong, Mező utca 1., 
képviseli: Brunner Dezső polgármester, adószáma: 15417787-1-17, törzskönyvi 
azonosító – PIR száma: 417787) 

 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi tartalommal: 
 
1.  
a.) A Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján a társult önkormányzatok 
által a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
egyes helyi önkormányzati feladatok biztosításának koordinálása, a feladatellátás 
elősegítése, együttműködések kialakítása a feladatok hatékonyabb és összehangoltabb 
ellátása érdekében társulást hoztak létre Dombóvár székhellyel Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) elnevezéssel. 
b.) A Felek rögzítik, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………………. 
számú határozattal, 
Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………………. 
számú határozattal, 
Szakcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az …………………….. 
számú határozattal, 
Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… 
számú határozattal 

úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. §-a alapján a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás megszűnik 2019. december 31. napjával. 
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2. A Felek megállapodnak, hogy a társult önkormányzatoknak a Társulás 
megszüntető döntésére tekintettel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:48. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
105/A. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (3) bekezdésének b) pontja és 167/E. 
§ (3) bekezdésének d) pontja alapján a Társulást 2019. december 31. nappal közös 
megegyezéssel jogutód nélkül megszüntetik.  
A megszűnő társulás 
a) neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
b) székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. 
c) törzskönyvi azonosítója: 419286 
d) adószáma: 15419284-1-17 
e) jogállása: jogi személy 
f) tagjai:  

Dombóvár Város Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.) 
Lápafő Község Önkormányzata (7214 Lápafő, Kossuth utca 1.) 
Szakcs Község Önkormányzata (7213 Szakcs, Kossuth utca 4.) 
Várong Község Önkormányzata (7214 Várong, Mező utca 1.) 

g) A Társulás megszűnésének időpontja: 2019. december 31. 
h) A Felek a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlését 2019. december 

31-vel kérik, a kérelmet a Társulás nyújtja be.  
 
3. A Felek a Társulást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:48. §-

a alapján jogutód nélkül szüntetik meg.  
 
4. Jelen megállapodás a Társulás 2019. december 31-vel történő megszűnéséről 

rendelkező megállapodás. Felek rögzítik, hogy a megszüntető megállapodás 
alapján kezdeményezik a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlését.  

 
5. A Társuláshoz kapcsolódó irattári anyagok tekintetében a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak.  Felek a Társulás iratainak őrzésére a Társulás munkaszervezetének 
feladatait ellátó Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt jelölik ki. Az iratok 
őrzésének helye a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelye (7200 
Dombóvár, Szabadság utca 18.). 
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A Társulás vagyona 
 
6. A Felek rögzítik, hogy a Társulás tulajdonába vagyont nem adtak át, a Társulás 

saját vagyonnal vagy közös vagyonnal nem rendelkezik. A Társulásnak 
munkavállalója nincs, 1 fő megbízási szerződés keretében látta el a Társuláshoz 
kapcsolódó egyéb feladatokat, mely megbízás 2019. december 31. napjával közös 
megegyezéssel megszűnik. 

 
7. A Felek rögzítik, hogy a Társulás székhelyén található eszközök és egyéb ingó 

vagyontárgyak értékcsökkenése elszámolásra került, így azokat a Társulás érték 
nélkül tartja nyilván. A vagyon a berendezési tárgyakra terjed ki, melyek 2016. 
januárja óta a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Társulás 
munkaszervezetének használatában vannak.  
A Társulás tagjai az érték nélküli vagyontárgyakat véglegesen és térítésmentesen 
átadják a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. 

 
8. A dombóvári kistérség 12 önkormányzata által 2003-ban beszerzett 

rendezvénysátor (mely Dalmand Község Önkormányzatának leltárában szerepel) 
üzemeltetésével, használatának, igénybevételének koordinálásával az eddigiekben 
a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás volt megbízva. 
Felek rögzítik, hogy a kistérségi rendezvénysátor valamennyi tulajdonos 
önkormányzata a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás tagja, ezért a 
rendezvénysátor üzemeltetését a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás megszűnését követően a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 
Társulás látja el 2020. január 01. napjától.  
 

Elszámolás a Társulás és a tagok között 
 
9. A Társulás éves költségvetési beszámolóját a megszűnés napja, azaz 2019. 

december 31. fordulónappal el kell készíteni 60 napon belül. A beszámolót a 
Társulás munkaszervezete, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal készíti el, 
és legkésőbb 2020. január 31-ig a Felek részére megküldi jóváhagyásra, akik arról 
2020. február 29-ig döntenek. 

 
10.  A Tagok részéről a 2019. évre vonatkozó tagdíjak befizetésre kerültek. 
 
11. A Felek úgy rendelkeznek, hogy a Társulás OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 

11746043-15419284 számú fizetési számláját 2019. december 31. napjával meg 
kell szüntetni, és a számlán lévő pénzösszeget Dombóvár Város Önkormányzata 
részére kell átutalni. A számla megszüntetéséről Dombóvár Város Önkormányzata 
gondoskodik.  



 4

 
 

12. A Társulásnak a fennálló tartozásait 2019. december 31-ig teljesítenie kell. A 
Társulás jogutód nélküli megszűnését követően a Társulást megillető jogosultságok 
és követelések, valamint a Társulást terhelő kötelezettségek tekintetében a Társulás 
helyett eljáró önkormányzatként Dombóvár Város Önkormányzata kerül 
kijelölésre. 

 
13. A Felek rögzítik, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Dombóvár Város 

Önkormányzatának önkormányzati hivatala, a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal látta el a Társulás és Dombóvár Város Önkormányzata által kötött 
megállapodás szerint. 

 
14. A Felek rögzítik, hogy elszámolási igényük egymással, illetve a Társulással 

szemben nem áll fenn. 
 
Záró rendelkezések 
 
A jelen megállapodás mellékletét képezi a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek jelen megállapodás aláírására felhatalmazó, illetve a megállapodás 
jóváhagyásáról szóló, minősített többséggel hozott határozata. 
 

 
ZÁRADÉK 

 
Önkormányzat:     Képviselő-testületi határozat száma: 
 
Dombóvár Város Önkormányzata   ……………. számú határozat 
Lápafő Község Önkormányzata   ……………. számú határozat 
Szakcs Község Önkormányzata   …………… számú határozat 
Várong Község Önkormányzata   …………… számú határozat 
 
A jelen megállapodást annak átolvasása és tartalmának megértése után a képviselő-
testületek nevében eljáró polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal 
teljességgel megegyezőt – saját kezűleg aláírták. 
 
 
 
            Pintér Szilárd                                                             Récsei Gábor  
Dombóvár város polgármestere                                Szakcs község polgármestere 

 
 
 
           Kirtyán Károly                                                       Brunner Dezső       
Lápafő község polgármestere                                 Várong község polgármester 
 


