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A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása jövőbeni működése 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 

IV. fejezete tartalmazza az önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást. A korábbitól 

lényeges eltérés, hogy 2013. január 1-jétől önkormányzati társulás csak önálló jogi személyiségű 

társulásként működhet. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet. 

 

A Mötv. előírja, hogy a törvény hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodásokat felül kell 

vizsgálni és megfelelően módosítani ahhoz, hogy az új szabályázásnak megfeleljenek.  

A törvény egyszerűsített lehetőséget biztosít arra, hogy a társulást megszüntessék, illetve abból 

tagok ki- vagy abba belépjenek.  

 

A társulások által ellátható feladatkörök aránylag részletesen, finanszírozásuk rendszere azonban 

még csak vázlatosan ismerhető. Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok széles 

köre ellátható társulási formában. Megszűnik azonban a normatív finanszírozás, a költségvetés 

feladatalapú támogatást biztosít az önkormányzatoknak. Ezáltal a jelenlegi kistérségi normatívák 

is megszűnnek.  

 

A Társulási Tanács részletes és alapos előterjesztést készített a társulás jövőbeni működésének 

kérdéseiről. A tájékoztató 2. sz. melléklete sorolja fel az önkormányzatok által ellátandó 

feladatokat, kiemelve azokat, amelyeknél a társulási feladatellátás szóba jöhet.  

A tájékoztató tartalmaz elvi javaslatot a társulási működés finanszírozására is, mely szerint a 

jelenleginek megfelelő lakosságarányos tagdíj (jelenleg 100 Ft/lakos) biztosítaná a Társulás 

általános működési költségeit, az egyes szakfeladatok anyagi forrása pedig a feladatalapú 

költségvetési támogatás és az igénybe vevő önkormányzatok szükség szerinti kiegészítő 

hozzájárulása lehetne. 

 

A jelenlegi társulás jövőjének tervezéséhez szükség van arra, hogy tagjai már jóelőre 

kinyilvánítsák szándékukat tagsági viszonyuk megtartásáról. Álláspontom szerint a társulásra 

szükségünk van, az együttműködés hatékonyabbá és olcsóbbá teheti egyes kötelező vagy vállalt 

feladatunk ellátását, különösen a szociális, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatások, a 

katasztrófavédelem, a hulladékgazdálkodás, víziközmű- szolgáltatás, a belső ellenőrzés 

működtetése terén. 

Az egyes feladatokhoz szükséges szakmai és személyi követelmények, intézményi háttér 

hatékonyan csak társulási formában biztosítható. 

Ez mellett a társulás érdekérvényesítő ereje is jelentősebb, ez különösen a településfejlesztésben 

lehet hasznos az önkormányzatoknak. 

 

Álláspontom szerint önkormányzatunk működését hatékonyan, eredményesen segítheti a társulás 

tagság. Javasolom, hogy Képviselő-testületünk nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy a társulási 
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megállapodás felülvizsgálata után is tagja kíván maradni a jelenleg Sopron-Fertőd Kistérség 

Többcélú Társulás elnevezésű szerveződésnek. 

Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a jövőben is tagja maradjon a jelenleg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 

elnevezésű önkormányzati társulási szerveződésnek. Fenntartja magának azt a jogát, hogy 

a Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának végleges 

tervezetét megismerve e szándékát megváltoztassa.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Elnökségét e 

szándéknyilatkozatról tájékoztassa.    

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. november 10. 

 

A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 16. § (2) bekezdés c) pontja alapján minősített 

többség szükséges. 

 

Az előterjesztéshez mellékletként csatolom a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 

Elnökének hivatkozott tájékoztatóját annak 1. és 2. sz. mellékletével együtt.  

 

Nagycenk, 2012. október 18. 

 

 

 

Csorba János 

polgármester 


