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Tárgy:  Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati  

  Társulás megszüntetése 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Finta Zita osztályvezető 

      Gazdálkodási Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2015. (II.17.) VPB. számú határozat  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 
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11-14/2015 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE          

_____________________________________________________________________                                                                                                                             
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati  

 Társulás megszüntetése  

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 4.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2015. február 9. 

 

 

 

  Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

     Alpolgármester 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

….2015. (II.17.) JÜB. sz. határozat 

Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetése  
 

A Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 11-14/2015 ügyszámú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati  

 Társulás megszüntetése 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Finta Zita 

      Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:  

 

Véleményezésre megkapta: 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság                      …./2015. (II. 17.) VPB. számú határozat 

Jogi és Ügyrendi Bizottság     …./2015. (II. 17.) JÜB. számú határozat 

 

 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

Jegyző 



11-  11 /2015 

 

 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE          

_____________________________________________________________________                                                                                                                             
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati  

 Társulás megszüntetése 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 308/2014. (XII. 18.) 

határozatában döntött a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési 

Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) megszüntetésének kezdeményezéséről, 

mivel ezen szervezet, valamint a Kecskemét és Térsége Társult Települések 

Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége (továbbiakban: Tulajdonközösség) 

között nem biztosított a jogfolytonosság, ugyanakkor a Tulajdonközösség, mint ISPA 

programból finanszírozott víziközmű beruházó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján változatlanul létező adóalany, ezért 

szükségképpen folytatni kell annak a fenntartáshoz, illetve az üzemeltetéshez kapcsolódó 

feladatait.  

 

A Társulás jogutód nélküli megszüntetését több tényező is indokolja. A víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 9. § (3) bekezdése 

értelmében a Társulás nem minősül ellátásért felelősnek, valamint nem is jelölhető ki több 

ellátásért felelős tulajdonában lévő víziközmű rendszer tekintetében az ellátásért felelősök 

jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek a teljesítésére, nem létesíthet és nem is tarthat 

fenn víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt a víziközmű-szolgáltatóval.  

Tekintettel arra, hogy a Társulás nem lett jogutóda a Tulajdonközösségnek, ennek 

következtében feladatot sem látott el, kötelezettséget működése során nem vállalt, tartozása, 

közös vagyona és bankszámlája nincs, munkaszervezeti feladatait a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (továbbiakban: Mötv.), valamint 

a Társulási Megállapodásnak megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala látta el. 



A Társulást nem jogszabály, hanem az alapító önkormányzatok társulási megállapodása hozta 

létre, így a jogutódlás kérdését is az alapító önkormányzatok rendezik a megszüntetésről szóló 

döntésükben.  

A Társulás megszüntetése az Mötv. 42. § 5. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből 

nem ruházható át, az ehhez szükséges döntés meghozatalához az Mötv. 88. § (2) bekezdése 

alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/A. §
 
(1) bekezdése alapján „a helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és a 

jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó 

egyéb jogi személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: nem költségvetési szerv törzskönyvi 

jogi személy) az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik 

meg”. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

167/E. § (3) bekezdésének d) pontja szerint megszüntető okiratként a társulás 

megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el.  

 

A Társulást tehát az alapító önkormányzatok jogosultak jogutód nélkül megszüntetni, 

minősített többséggel elfogadott megszüntetésről szóló megállapodással, mely a határozat-

tervezet mellékletét képezi. 

 

A törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságánál 

(továbbiakban: Kincstár). A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján az 

adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát. 

 

A Társulás megszűnésének napjával – mint fordulónappal – el kell készíteni a Társulás 

költségvetési beszámolóját, melyet a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala készít el az államháztartás számviteléről szóló 

(továbbiakban: Áhsz.) 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a 

megszűnés napját követő hatvan napon belül. A beszámolót az előbbi határidő lejártát 

követően az Áhsz. 32. § (4) bekezdésében meghatározott 10 napon belül kell benyújtani a 

Kincstárnak.  

 

A Társuláshoz kapcsolódó irattári anyagokra a köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Törvény), 

valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. E jogszabályok előírják, 

hogy gondoskodni kell a keletkezett iratok további sorsáról, archiválásáról, selejtezéséről.  

 

A Törvény 9/A. § (4) bekezdése kimondja, hogy „ha a közfeladatot ellátó szerv jogutód 

nélkül szűnik meg, irattári anyagának maradandó értékű részét az illetékes közlevéltárban 

kell elhelyezni. Az irattári anyag többi részének meghatározott ideig történő további 



őrzéséhez, kezeléséhez és selejtezéséhez szükséges költségek biztosításáról a megszüntetésről 

intézkedő szerv gondoskodik”.  

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a megszüntetésről szóló megállapodást. Az 

előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

tárgyalta, határozataik az ülésen kerülnek kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt 

határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 9. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

     Alpolgármester 

 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2015 (II.19.) határozata 

Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 11-11/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A közgyűlés egyetért a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -Kezelési 

Önkormányzati Társulás 2015. március 1. napjával történő megszüntetésével, és 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékletét képező 

társulás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, mint a Társulás munkaszervezeti 

feladatait ellátó költségvetési szerv vezetőjét, hogy a megszűnő Társulás záró 

beszámolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – 2015. március 1., mint 

fordulónappal – gondoskodjon és annak benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé 

intézkedjen. 

 

3. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a megszűnő Társulás irattári 

anyagát vegye át és gondoskodjon a további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…..határozat melléklete 

Megállapodás 

 

Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetéséről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, 

Helvécia Nagyközség Önkormányzata, Ballószög Község Önkormányzata, az általuk 2013. 

június 28-án alapított Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és Kezelési 

Önkormányzati Társulás (cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; törzskönyvi azonosító: 

822712; adószám: 15822710-2-03; továbbiakban: Társulás) tekintetében az alábbiak szerint 

állapodnak meg. 

 

1.) A 2. pontban felsorolt önkormányzatok képviselő-testületei, az általuk 2013. június 

28-án megkötött társulási megállapodással alapított Társulást 2015. március 1. nappal jogutód 

nélkül megszüntetik. 

 

2.)  A megszüntetésre kerülő társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 

2.1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

      Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

      Képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2.2. Kerekegyháza Város Önkormányzata 

      Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A. 

      Képviselője: Dr. Kelemen Márk polgármester 

 

2.3. Helvécia Nagyközség Önkormányzata 

      Székhelye: 6034 Helvécia, Sport u. 42. 

      Képviselője: Balogh Károly polgármester 

 

2.4. Ballószög Község Önkormányzata 

      Székhelye: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. 

      Képviselője: Somogyi Lajos polgármester 

 

3.) A megszüntetésre kerülő Társulás közös vagyonnal nem rendelkezett, ezért a 

vagyonfelosztásra vonatkozóan nem kell megállapodni.  

4.) A Társulás feladatot nem látott el, kötelezettséget működése során nem vállalt, 

tartozása, bankszámlája nincs, ezért ezekből eredően a tagönkormányzatoknak nem 

származik kötelezettsége. 

5.) A megszüntetésre kerülő Társulás munkaszervezeti feladatait a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Társulás Társulási 

Megállapodásnak megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látta 



el, így a megszüntetést követően az iratkezelésből adódó feladatok is ezen tagtelepülést 

terhelik. 

6.) A megszüntetésre kerülő Társulás záró beszámolóját a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala készíti el az államháztartás 

számviteléről szóló (továbbiakban: Áhsz.) 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése 

alapján a megszűnés napját követő hatvan napon belül. A beszámoló az előbbi határidő 

lejártát követően az Áhsz. 32. § (4) bekezdésében meghatározott 10 napon belül kerül 

benyújtásra a Magyar Államkincstárnak.  

7.) A Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást annak elolvasása, tartalmának 

értelmezése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az 

önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helyben hagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia  

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

 

 

 

Dr. Kelemen Márk 

polgármester 

Kerekegyháza Város Önkormányzata 

 

 

 

 

Balogh Károly 

polgármester 

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 

 

 

 

 

Somogyi Lajos 

polgármester 

Ballószög Község Önkormányzata 

Záradék: 

A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a ………… számú határozatával jóváhagyta. 

 



Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …………….. számú határozatával 

jóváhagyta. 

 

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………. számú határozatával 

jóváhagyta. 

 

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………… számú határozatával 

jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


