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ELŐTERJESZTÉS
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 társulási megállapodásokat 2013. június 30-áig felül kell vizsgálni, és szükség esetén a
megállapodást módosítani, vagy a társulást megszüntetni kell.
A Társulási Tanács részletes és alapos előterjesztést készített a társulás jövőbeni működésének
kérdéseiről. Mindezeket a képviselő-testület 2012. októberében már megtárgyalta, és döntést
hozott arról, hogy tagja kíván maradni a társulásnak.
2013. április 11-én a kistérségi társulási ülésen ismét foglalkozott a polgármesterek tanácsa a
társulás jövőbeni működtetésével. Mivel az önkormányzatunk is részt vesz egy kistérségi társulás
által beadott és megnyert, de fenntarthatósági időszakon belül lévő pályázatban - EDUCORB- ,
mindenképpen javasolom, hogy a társulás tagjai maradjunk, mivel a kiválással lévő költségeket
( saját működtetés ) már nem tudjuk vállalni. A szóbeli tájékoztató tartalmazott elvi javaslatot a
társulási működés finanszírozására is, mely szerint a jelenleginek megfelelő lakosságarányos
tagdíj ( legfeljebb a jelenlegi 100 Ft/lakos) biztosítaná a Társulás általános működési költségeit, a
munkaszervezet működését, az adminisztratív feladatok ellátását. Az önkormányzatok a
társuláson belül önállóan szerveződhetnének az egyes feladatok ellátására , igény és szükség
szerint önkormányzati költségvetés biztosításával.
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, víziközműszolgáltatás, a belső ellenőrzés működtetése terén.
Ez mellett a társulás érdekérvényesítő ereje is jelentősebb, és lesznek olyan pályázatok,
amelyeket csak társulás nyújthat be.
Álláspontom szerint önkormányzatunk működését hatékonyan, eredményesen segítheti a társulási
tagság. Javasolom, hogy Képviselő-testületünk erősítse meg szándékát, hogy a társulási
megállapodás felülvizsgálata után is tagja kíván maradni a jelenleg Sopron-Fertőd Kistérség
Többcélú Társulás elnevezésű szerveződésnek.
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Határozati javaslat:
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a jövőben is tagja maradjon a jelenleg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását
jelentő, de nevében esetlegesen megváltozó elnevezésű önkormányzati társulásnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
szándéknyilatkozatról tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:
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Csorba János polgármester
2013. április 30.

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 2013.év áprilisi levelét.
Nagycenk, 2013.április 17.

Csorba János
polgármester
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