
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozására Sásdon 2000. november 2-án létrejött, 
utoljára 2015, június 12-én módosított társulási megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről

M e g á l l a p o d á s
Önkormányzati társulás megszüntetésére

A megállapodás létrejött:

1. Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester

2. Baranyajenő Község Önkormányzat (7384 Baranyajenő, Szabadság utca 71.)
képviseletében Balogh Csaba polgármester

3. Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi utca 5.)
képviseletében Eizemann János polgármester

4. Gödre Község Önkormányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.)
képviseletében Gelencsér Gábor polgármester

5. Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
képviseletében Merk Zsolt polgármester

6. Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester

7. Tormás Községi Önkormányzat (7383 Tormás, Ács József u. 5.)
képviseletében Bagány József polgármester

8. Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
képviseletében Lukácsné T^embach Anita polgármester

9. Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
képviseletében Gombár József polgármester

a továbbiakban együtt: társult önkormányzatok
között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ai alapján létrejött társulás közös megegyezéssel jogutód nélkül 
történő megszüntetésére az alábbiak szerint.

1, A társult önkormányzatok egyes szociális ellátási feladatok végrehajtására, önkormányzati 
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására önálló 
jogi személyiséggel rendelkező társulást működtettek. A társulás megnevezése:

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
Székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

2. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: társulás) az ellátott feladatok közül a 
szociális alapszolgáltatási feladatokat feladat-ellátási megállapodással átadta 2014. január 1. 
napjával.
A társulás által alapított Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. október 12-én felszámolással megszűnt, a 
megszüntetés után vagyon nem maradt.
A társulás 2015-ben a pályázati program zárásával jogutód nélkül megszüntette a Sásdi 
Kistérségi Gyermekesély Központ költségvetési szervet.
A társulás már nem lát el önkormányzati feladatot, ezért a társult önkormányzatok már a 2014. 
december 18-án módosított társulási megállapodásban kinyilvánították szándékukat a társulás 
megszüntetésére.
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3. A társult önkormányzatok a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást 2019. december 31. 
napjával megszüntetik. A megszűnés módja, megszüntetés oka: ellátott feladat hiányában a 
társulás valamennyi tagja minősített többséggel hozott döntésével elhatározta a társulás 
megszüntetését. A társulás jogutód nélkül szűnik meg.

4. A társulás vagyona
a) A társulás vagyonát a társult önkormányzatok ingyenes átadással nem növelték, így részükre 
a megszűnéssel vagyont visszaadni nem kell.
b) A társulás megszűnésekor a tagok elszámolnak úgy, hogy a társulás megszűnésekor a 
követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési 
hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. Mivel a hozzájárulás mértéke a 
tagok lakosságszáma, a pénzvagyon felosztására a 2019. január l-jei lakosságszámot kell 
alkalmazni a következők szerint:
Baranyajenő 465 fő
Baranyaszentgyörgy 139 fő
Gödre 849 fő
Meződ 118 fő
Pálé 104 fő
Sásd 3 051 fő
Tormás 291 fő
Varga 87 fő
Vázsnok 132 fő

A rendelkezésre álló fennmaradó pénzösszeg és a lakosságarányos szétosztása a megállapodás 
1. számú mellékletében kerül kimutatásra.

c) A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a társulás vagyona különböző pályázati 
forrásokból képződött. Ezen vagyoni kört a társult önkormányzatok Auth Szabolcs 
könyvvizsgálóval felmérték és leltározták. A korábbi döntések értelmében az így képződött 
vagyont térítésmentesen, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján 
azon önkormányzatok tulajdonába adják, amelyek a pályázati források elnyerésekor és annak 
felhasználása idején a társulás tagjai voltak. Ezen vagyoni elemek kivétel nélkül az 
önkormányzatok közfeladatainak ellátását segítették elő, ezért ezen vagyoni elemeket a társulás 
a csatolt 2. számú mellékletben jegyzékben adja át. Az eszközök tényleges átadására nem kerül 
sor, mivel ezeket a vagyoni elemeket az önkormányzatok a pályázati projektek lebonyolítása 
során használatba vették.

A társult önkormányzatok megállapítják, hogy további felosztandó vagyon nincs.

5. A megszüntetéssel összefüggő záró pénzügyi beszámolót a társulási tanács elfogadta.

6. A megszüntetett társulás irattárának átvétele és iratainak őrzése, adatszolgáltatási feladatok 
ellátása Sásd Város Önkormányzata kötelezettsége.

Korábbi pályázatok, lezárt projektek tekintetében a nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok, a 
projekt eredmény fenntartási kötelezettségek Sásd Város Önkormányzatát terhelik.

7. A társulás legfeljebb 2019. december 15. napjáig terjedő időre vállalhat kötelezettséget.
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8. E megállapodás 2019. december 31. napján lép hatályba. Jóváhagyásához a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges.

Sásd, 2019. december

Dr. Jusztinger János 
polgármester tSásd

Balogh Csaba 
polgármester Baranyajenő

Eizemann János Gelencsér Gábor
polgármester Baranyaszentgyörgy polgármester Gödre

Merk Zsolt Markóné Héder Tímea
polgármester Meződ polgármester Pálé

Bagány József Lukácsné Lembach Anita
polgármester Tormás polgármester Varga

Gombár József 
polgármester Vázsnok


