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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 319/2019. (X. 31.) Kt. határozatával döntött a Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2019. december 31. napjával történő jogutód 
nélküli megszüntetésének kezdeményezéséről.  
 
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 társult önkormányzatok valamennyi képviselő- testülete egyetértett a Társulás 2019. 
december 31-i megszüntetésével, illetőleg döntött a megszüntető megállapodás 
elfogadásáról és aláírásáról, mely azt követően beküldésre kerül a Magyar 
Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartás törlése céljából.  
 
A határozati javaslat és a mellékelt megállapodástervezet a jogutód nélküli 
megszüntetést foglalja magában azzal, hogy a Társulást megillető jogosultságok és 
követelések, valamint a Társulást terhelő kötelezettségek tekintetében a Társulás 
helyett eljáró önkormányzatként Dombóvár Város Önkormányzata kerül kijelölésre.  
 
A Társulás pénzforgalmi számláit a megszűnés napjával fel kell mondani, illetőleg 
intézkedni kell arról, hogy a Társulás számláján lévő pénzösszeg átvezetésre kerüljön a 
Társulás tagjai által kijelölt önkormányzat, azaz Dombóvár Város Önkormányzata 
által megjelölt számlára. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

Határozati javaslat 
a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint 
a 91. § b) pontja alapján a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2019. 
december 31. napjával történő megszüntetését jóváhagyja. 
A megszüntetésről szóló megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására. 
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