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Sopron és térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2013. június 6-án megtartott 

ülésén jóváhagyta a Társulási Megállapodás jogszabályi előírásoknak - Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete -  megfelelő módosítását.  

 

A munkaszervezeti feladatokat ellátó Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 

módosított Társulási Megállapodást, az érintett települések, tárgyban hozott határozataival 

együtt elküldte a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának a 

változások átvezetése céljából.  

 

A beküldött dokumentumok átvizsgálását követően az Államkincstár hiánypóló felhívásban 

tájékoztatta a Társulást, hogy mely tartalmi követelmények hiányoznak álláspontjuk szerint a 

Társulási Megállapodásból.  

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munkatársai a hiánypótló felhívást, és a 

2013. június 6-i Társulási Tanácsülésen elfogadott Társulási Megállapodást áttekintve arra a 

következtetésre jutottak, hogy a hiánypótlásban leírtak közül több tartalmi követelmény is 

szerepel a Társulási Megállapodásban.  

 

A hiánypótlási felhívásra reagálva tájékoztattuk az Államkincstárt észrevételeinkről, melyet 

elfogadtak. Az áttekintés és levélváltás eredményeképpen két helyen szükséges a korábbi 

ülésen elfogadott megállapodás módosítása, mivel azokat eredetileg nem tartalmazta a 

Társulási Megállapodás 6. sz. módosított, egységes szerkezetbe foglalt változata.  

 

(A melléklet 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza) 

 

A két hiányosság közül az egyik a hatályosulással, a másik pedig a tulajdonosi jogokkal és 

kötelezettségekkel kapcsolatos, melyeket jelen előterjesztéssel, és az ahhoz kapcsolódó 

határozati javaslattal rendezni kívánunk, mely módosításokat a VII. Fejezet 6. pontja és a 

Záradék rész tartalmazza. 

 

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanácsnak, majd valamennyi 

tagönkormányzat képviselő testületének minősített többséggel kell jóváhagynia. 

 

A módosított Társulási Megállapodás a korábbi és a jelenlegi módosításokat is kiemeli, 

tekintettel a törzskönyvi bejegyzéstől való függőségre.  

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Javasolom a társulási megállapodás módosításának elfogadását -minősített többségű 

szavazással-, és a polgármester felhatalmazását annak aláírására.  

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

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozati javaslat 

szoros mellékletét képező, 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza Csorba János polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2013. november 30. 

 
 

 

Nagycenk, 2013. november 20. 

 

 

 

        Csorba János   

        polgármester 

 


