
A Képviselő-testület 103/2018. (III. 22.) sz. kt. határozatának melléklete 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

a Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntetéséről 
 

 
 
A Maros-zóna Eurórégió Társulás tagjai: 
 
 
Battonya Város Önkormányzata (5830 Battonya, Fő utca 91.) képviseli: Marjai János 
György polgármester, 
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata (5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 5.), 
képviseli: dr. Varga Lajos polgármester, 
Mezőhegyes Város Önkormányzata (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.), képviseli: 
Mitykó Zsolt polgármester, 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.), 
képviseli: Varga Gusztáv polgármester, 
Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata (5751 Nagykamarás, Kossuth Lajos utca 2.), 
képviseli: Pelle István polgármester, 
Pécska (Pecica) Önkormányzata (317235, Pecica, strada 2., nr. 150.) képviseli: Antal Péter 
(Antal Petru) polgármester, 
Kisiratos (Dorobanti) Önkormányzata (315201, Str. Principala, nr. 1.), képviseli: Korondi-
Józsa Erika polgármester 
Nagyiratos (Iratosu) Önkormányzata (317200, strada Principala, nr. 137.), képviseli: Papp 
Attila polgármester, 
Pereg (Peregul Mare) Önkormányzata (3172040, strada Principala, nr 137.), képviseli: 
Kovács Imre (Kovacs Emeric) polgármester, 
Szemlak (Semlac) Önkormányzata ( 317295, strada Principala, nr. 656.), képviseli: Letitia 
Stoian polgármester 
 
 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban 
foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése szerint – a képviselő-
testületeik minősített többséggel hozott döntései alapján – megállapodnak, hogy a Maros-zóna 
Eurórégió Társulást 2017. december 31. napjával jogutód nélkül megszüntetik. 
 
 

Előzmények 
 
 
1. 2008. január 18. napján öt magyar települési önkormányzat képviselő-testülete (Battonya, 
Dombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagykamarás) és öt romániai települési 
önkormányzat képviselő-testülete Pecica (Pécska), Dorobanti (Kisiratos), Iratosu 
(Nagyiratos), Peregul Mare (Pereg), Semlec (Szemlak) megállapodást kötött a MAGYAR-
ROMÁN határon átnyúló együttműködésről, a Maros-zóna Eurórégió Társulás (a 
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továbbiakban: Társulás) létrehozásáról. Az együttműködésről szerződő felek intenzív, hosszú 
távú közreműködést kötöttek Magyarország Dél-keleti és Románia Dél-nyugati határmenti 
kisrégiói hatékony, sokrétű, főleg vidékfejlesztési jellegű fejlesztések érdekében, figyelembe 
véve e határmenti területek különböző aktuális viszonyát az Európai Unióhoz. 
 
2. A megszűnő társulás megnevezése: Maros-zóna Eurórégió Társulás. 
 
3. A megszűnő társulás székhelye: magyar oldalon 5830 Battonya, Fő utca 91., román 
oldalon Pécska (Pecica) 317235, Pecica, strada 2., nr. 150. 
 
4. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 764443. 

 
 

A Társulás megszüntetése 
 
 
5. A Társulás polgármesterei által alkotta plénum minősített többséggel elhatározta a 
jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszüntetését. 
 
6. A Társulást megszüntető szerv neve, székhelye: 
 
Battonya Város Önkormányzata (5830 Battonya, Fő utca 91.)  
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata (5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 5.), 
Mezőhegyes Város Önkormányzata (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.), 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.), 
Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata (5751 Nagykamarás, Kossuth Lajos utca 2.), 
Pécska (Pecica) Önkormányzata (317235, Pecica, strada 2., nr. 150.)  
Kisiratos (Dorobanti) Önkormányzata (315201, Str. Principala, nr. 1.),  
Nagyiratos (Iratosu) Önkormányzata (317200, strada Principala, nr. 137.),  
Pereg (Peregul Mare) Önkormányzata (3172040, strada Principala, nr 137.),  
Szemlak (Semlac) Önkormányzata ( 317295, strada Principala, nr. 656.). 
 
7. A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód 
nélküli megszüntetés. 
 
8. A megszüntetés időpontja: 2017. december 31. 
 
9. A megszüntetés oka: Az Mötv. 91. § b) pontja értelmében  a társulás megszűnik, ha a 
társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák. Az államháztartásról 
szóló 2011. CXCV. tv (a továbbiakban: Áht) 105/A. § (1) bekezdése értelmében 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. 
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Tekintettel arra, hogy az alapítási cél nem valósult meg, a Társulás az elmúlt nyolc év alatt 
semmilyen tevékenységet nem végzett, ténylegesen nem működik, csupán az 
adatszolgáltatási, adminisztrációs feladatok emelkednek, ezért a megállapodás, illetve a 
Társulás megszüntetése vált indokolttá. 
 
A Társulás megalakulásának időpontjától kezdődően a Battonyai Polgármesteri Hivatal 
minden hónapban megküldte a Magyar Államkincstár részére a pénzforgalmi jelentést, 
azonban az adatot nem tartalmazott, mivel bevétel nem érkezett, kötelezettsége a Társulásnak 
nincs; adatforgalom hiányában pedig főkönyvi kivonat sincs. 
 
 
 

A Társulás megszüntetésével kapcsolatos vegyes rendelkezések 
 
 
 
10. Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti költségvetési 
beszámolót a munkaszervezeti feladatokat ellátó Battonyai Polgármesteri Hivatal készíti el. 
 
11. A Társulás vagyonnal, átadott pénzeszközzel nem rendelkezik, követelése, 
kötelezettsége, tartozása nincs. 
 
12. A Maros-zóna Eurórégió Társulásnak munkavállalója nincs, így munkajogi kérdésekről 
rendelkezni nem kell. 
 
13. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § 
(3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásából történő törlését a 
Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati 
képviselő-testületi határozatok csatolásával – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától 
számított 8 napon belül – törlési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával kérheti. 
 
14. A tagönkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlés iránt Marjai János György, Battonya város polgármestere 
intézkedik a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságán. 
 
15. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján a Battonyai Polgármesteri Hivatal tájékoztatja 
a törvényességi felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatalt. 
 
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., az Ávr., 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
17. A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető 
megállapodást megfelelően előzetesen – minősített többségű határozattal – jóváhagyták (1. sz. 
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melléklet), jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják, és azt, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Battonya, 2018. ………………  
 
 
 
 

……………………… 
Marjai János 

Battonya Város polgármestere 

 
…………………… 

Antal Péter (Antal Petru) Pécska Város 
polgármestere 

 
 

…………………… 
Mitykó Zsolt 

Mezőhegyes Város polgármestere 
 

 
 

………………….. 
Pelle István 

Nagykamarás Község polgármestere 

 
 

……………………. 
dr. Varga Lajos 

Dombegyház Nagyközség polgármestere 

 
 

…………………….. 
Varga Gusztáv 

Mezőkovácsháza Város polgármestere 
 
 

 
…………………… 
Korondi-Józsa Erika 

Kisiratos (Dorobanti) alpolgármestere 

 
 

 
………………………. 

Papp Attila (Papp Attila) 
Nagyiratos (Iratosu) polgármestere 

 
 
 

……………………. 
Kovács Imre (Kovacs Emeric) 

Pereg (Peregul Mare) polgármestere 

 
 
 

………………………… 
Letitia Stoian 

Szemlak (Semlac) polgármestere 
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Záradék: 
 
A Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntető megállapodását a Társulás tagjait alkotó 
önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete: 

Jóváhagyó határozat száma: 

Battonya Város Önkormányzata  
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata  
Mezőhegyes Város Önkormányzata  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  
Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata  
Pécska (Pecica) Önkormányzata  
Kisiratos (Dorobanti) Önkormányzata  
Nagyiratos (Iratosu) Önkormányzata  
Pereg (Peregul Mare) Önkormányzata  
Szemlak (Semlac) Önkormányzata  
 


