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Előterjesztés a Sopron Környéki Községek
Központi Orvosi Ügyeleti Társulási megállapodásának módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
A Sopron Környéke Községek Központi ügyelete 1996. január 1-jétől működik Pereszteg
község gesztorságával, 26 település társulásával.
A helyi önkormányzatok társulásainak általános szabályait, a megállapodás alapvető
szabályait, valamint a szervezetét és működését 2013. január 1-jétől a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban Mötv.) szabályozza.
A szabályozás értelmében 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező
társulások működhetnek.
A Mötv. 146. § (1) bekezdése értelmében „az e törvény hatálybalépése előtt kötött
önkormányzatik társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon
belül”azaz 2013. június 30-ig.
A megállapodás felülvizsgálatának és módosításának nem új társulás megalakítása a célja,
hanem jogi személyiségű társulásként történő továbbműködetése.
A felülvizsgálat érinti a jogi személyiséggel nem rendelkező, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.
rendelkezései alapján létrejött önkormányzati társulásokat, melynek alapján az ügyeletet
működtető társulásunk is működik.
Fontos és lényeges elem, hogy a Ttv. hatályát vesztette 2012. év végén, azonban az
önkormányzati társulások nem szűntek meg „automatikusan „ , a törvény erejénél fogva.
A szabad társulás alkotmányos alapelve ( Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k.) pontja alapján az
önkormányzati társulások a felülvizsgált és szükség szerint módosított, addigi társulási
megállapodásuk, valamint szervezeti és működési szabályzatuk szerint működhetnek tovább.
A Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyeleti ellátására megkötött társulás a Ttv.7.
§-a alapján jött létre, így annak felülvizsgálata szükséges.
Az eddigi jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulások esetében a
felülvizsgálat eredményeképpen szükséges a Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű
társulássá történő átalakítása és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése
A módosított társulási megállapodásoknak meg kell felelnie a Mötv. 93. § tartalmi
követelményeknek.
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A társulás átalakításához, a megállapodás megkötéséhez az érintett települési képviselőtestületek minősített szótöbbségű szavazata szükséges.
A társulás fenntartásának megbeszélése miatt Pereszteg Község Önkormányzatának
polgármestere megkereste a társulásban részt vevő települések polgármesterét, és egy
tájékoztatást tartott részükre az ügyeletről. A gyűlésen több település vezetője részt vett, és
egybehangzó volt annak az akaratnak a kinyilvánítása, hogy a „vidéki ügyelet” működjön
továbbra is Pereszteg gesztorságával, jogi személyiségű társulásként. Elhangzott többek
között, hogy amennyiben nem lesz a
költségvetés veszteséges, úgy az állami
normatíván felül nem kell az önkormányzatoknak az ügyelethez hozzájárulni. Mivel nem
tudjuk pontosan, hogy a jogi személyiségű társulás milyen adminisztratív terheket ró ránk,
ezért feltételezhető, hogy az adminisztrációban részt vevők (későbbi megbeszélés eredménye)
bizonyos összegű megbízási díjat, vagy honoráriumot kapnak.
Kérem a képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy továbbra is fen kívánják-e tartani
a Sopron Környéki Községek Központi Ügyeletének társulását, mint jogi személyiségű
társulást, Pereszteg község gesztorságával.
A szándéknyilatkozat elfogadásához minősített többségű szavazás szükséges, viszont a 2013.
júniusi ülésen fog sor kerülni a társulási megállapodás tárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. július 1-jétől továbbra
is fenn kívánja tartani a Sopron Környéke Községek Központi Ügyeletének társulását, mint
jogi személyiségű társulást.
A képviselő-testület támogatja Pereszteg község gesztor szerepét az érintett (társulásban
részt vevő) önkormányzatok többségi egyetértése mellett.
Amennyiben az érdekelt önkormányzatok, vagy az önkormányzatok egy része a társulás
megszűnése mellett dönt, a döntést ismételten felül kell vizsgálni.
Nagycenk, 2013. május 22.
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