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Előterjesztés az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete 

(továbbiakban: Mhötv.) tartalmazza az önkormányzatok társulási szabályait, rendelkezései 

2013. január 1-tól hatályosak. Ez az új szabályozás hatályon kívül helyezte a helyi 

önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvényt. Az Mhötv. Átmeneti 

rendelkezések közötti 146. §-a tartalmazza, hogy 

„146. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási 

megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek 

megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.” A 6 hónapos 

jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzatok felülvizsgálják a társulási 

megállapodásaikat és a felülvizsgálat eredményeképpen a szükséges módosításokat elvégzik. 

Az Mhötv. 88. § (2) bekezdése kimondja: „A társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.” 

Az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás megalakulásakor jogi 

személyiség nélküli társulás volt, azonban a támogatás elnyerését követően, a projekt 

megvalósítása során szükségessé vált a jogi személyiségű társulássá történő átalakítása. 2012. 

VII. 27. nappal írták alá a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterei, a Magyar 

Államkincstárnál jegyzésre került, önálló adószámmal és számlaszámmal rendelkezik. 

2013. december 31. napjával a Nagylózs Község Polgármesteri Hivatal megszűnt, létrejött a 

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal. A társulás Munkaszervezete a KÖH Nagylózsi 

Kirendeltsége lett. 

VIII/3. fejezet tartalmazza a Pénzügyi Bizottság tagjait, akik a szervezeti változást követően a 

KÖH Nagylózsi Kirendeltségének aljegyzője, pénzügyi előadója valamint a Pinnyei 

Kirendeltség pénzügyi előadója megnevezéssel szerepelnek. 

VIII/4. fejezet a Munkaszervezetről annak feladatairól szól a Nagylózs Polgármesteri Hivatal 

helyébe fentiekben leírt indokok miatt a Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Nagylózsi 

Kirendeltsége került. 

A fentiekben leírtak szerint, valamint Mhötv-nek való megfelelés érdekében az Ikva menti 

Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának 

felülvizsgálata megtörtént és a társulási megállapodás módosítását terjesztem a Tisztelt 

Képviselőtestület elé, melyet a Társulás legfőbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 2013. 

május 10-i ülésén megtárgyalt és határozatával jóváhagyott. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 

határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 Határozati javaslat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület az Ikva menti Szennyvíztisztító 

Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester  

 

 

 

Nagycenk, 2013. május 24. 

 

 

         Csorba János 

         polgármester  

  

  

  

  

 


