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ELŐTERJESZTÉS  
 

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2013. november 6-ai ülésén elfogadta Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa a társulási megállapodás módosítását.  

 

A 2010.évi módosítás óta első alkalommal kerül sor a társulási megállapodás módosítására,a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.  ( Mötv. ) alapján.  

 

A módosítások összefoglalva a következők:  

 

 A társulási megállapodás 3. oldalán az I. pont Alaprendelkezéseknél a gazdálkodási jogköre a 

társulásnak módosul azzal, hogy a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, 

gazdálkodási ….stb. jogkört a a Soproni Önkormányzati Intézmény az  IGSZ helyett a Sopron 

MJV  Polgármesteri Hivatala látja el  

 

 Felügyeleti szerve a társulásnak : az Önkormányzatok helyett a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal szerepel  

 

 A Társulási megállapodás 4. oldalán az új államháztartási tv. szerinti megfogalmazás kerül be, 

miszerint a Társulás önállóan működő és gazdálkodó, önálló bankszámlával rendelkező 

költségvetési szerv 

 

 A társulási megállapodás 5. oldalán a IV/2.1 alatt a hatályos közbeszerzési törvény kerül 

rögzítésre 

 

 A Társulási megállapodás 5. oldalán az STKH megvásárlása lett tényként kijelentve. Illetve 

törvényi hivatkozás az ÖTV. helyett a Mötv-re változott. 

 

 A társulási megállapodás 7. oldalán a gazdálkodást az IGSZ helyett a Sopron MJV 

Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

 Ugyanezen fejezet esetében  új rendelkezésként jelent meg a társulási megállapodás 8. oldalán  

az inkasszó alkalmazása, tagdíj ill. egyéb pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 

 

 A társulási megállapodás 9. oldalán a díjpolitikában legalább heti egyszeri ürítés rögzítésre 

került, ez eddig nem volt benne 

 

 Ugyanezen fejezetben és oldalon szerepel, hogy a szemétgyűjtő edények mérete az eddigi  110 

literes  helyett, 110, 500 és 1000 literesre változott ( nem szól sem a 2010.évi sem a mostani a 

60 l-es gyűjtőedényzetről )  

 

 A Társulási megállapodás 9. oldalán a belső szervezetrendszer megismétli a felügyeleti szervet 

és a pénzügyi szervet a már leírtak szerint ( Kormányhivatal, ill. Sopron MJV Polgármesteri 

Hivatala )  

 

 A Társulási megállapodás 12. oldalán a Projekt Irányító Szervezetnél nem írja, hogy a 

Polgármesteri Hivataltól elkülönül 

 



 A társulási megállapodás 14. oldalán a szerződés felmondása - kiválás-az eddig 3 hónapos 

határidő helyett 6 hónapra változik (törvény előírása) 

 

 A társulási tanács dönt a tagkizárásról, eddig önkormányzati testületi hatáskör volt A 

minősített többségű szavazásoknál legalább a települések  lakosainak fele kell, hogy igennel 

szavazzon  

 

 A tagfelvételt is 6 hónappal korábban kell bejelenteni, eddig ilyen határidő nem volt 

 

 A Társulás megszűnésénél beemeli a Mötv. szövegét 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nem javasolom a megállapodás módosítását a gyűjtőedény méretek tekintetében, mivel kerüljön 

rögzítésre az eddig már adott kedvezmények a 60 l-es kukák igénybevételénél.  

 

 

……./2013.(……) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, és 

kezdeményezi a társulási megállapodás újbóli felülvizsgálatát a gyűjtőedény méret tekintetében.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

Nagycenk, 2013. november 20. 

 

 

        Csorba János   

        polgármester 


