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Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagfelvétel támogatása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

November 15-én a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa értesített bennünket, hogy Ágfalva község önkormányzatának csatlakozásával a Tanács 

egyetértett, és kéri, hogy a tagönkormányzatok december 10-éig hozzák meg a csatlakozási szándékot 

elfogadó döntéseiket.  

 

Tudomásom van róla, hogy még 7 település szintén benyújtotta csatlakozási szándékát a társuláshoz 

határidőben. Az egyik település ezek közül Pereszteg Község Önkormányzata, és mivel közös 

hivatalban vagyunk a településsel, ezért információm van róla, hogy határidőben (fél évvel a 

csatlakozási időpont előtt) eljuttatta kérelmét a Társulási Tanácshoz.  

 

Az 1. számú melléklet, mely a Társulási Tanács üléséről szól, nem foglalkozik mással csak Ágfalva 

kérelmével. Idei évben Pereszteg Község Önkormányzat a 2. számú melléklet szerinti levelezést 

folytatta le a jogszerű csatlakozás megvalósulása érdekében.  

 

Az előzményekről annyit kell tudni, hogy 7-8 település 2009-ben nem csatlakozott a Soproni 

Társuláshoz, hanem maradtak a korábbi szolgáltatóknál a Rekultív szolgáltatónál. Az elmúlt 1 -2 

évben viszont a Rekultív már ezen a földrajzi területen meg akarta szüntetni a tevékenységét, és ezért 

az 1 -1 évre meghosszabbított szerződést nem akarta újra kötni az önkormányzatokkal ( Ágfalva, 

Pereszteg, Lövő, Nemeskér, Völcsej, Gyalóka, Szakony ) . A Katasztrófavédelmi Igazgatóság idei 

évben 2 félévre már kijelölte szerződés hiányában a Rekultívot, hogy lássa el Pereszteg településen a 

közszolgáltatást. Pereszteg vezetősége mindent megtett annak érdekében, hogy jogszerűen 

csatlakozhasson társulásunkhoz, ugyanakkor a Társulási Tanács nem tárgyalta azt, illetve tudomásunk 

szerint nem hozott döntést róla.  

 

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy akkor fogadjuk el Ágfalva csatlakozását, amennyiben más 

település ( nevesítve Pereszteg Önkormányzata ) jogszerűen fél évvel a csatlakozási időpont előtt 

meghozta döntését, és azt eljuttatta a Társulási Tanácshoz, akkor a település is csatlakozhasson a 

Társulás tagjai közé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom, hogy támogassuk Ágfalva csatlakozását  az előterjesztésben írt feltételek teljesítése esetén  

 

 

 

……./2016.(……) önkormányzati határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ágfalva község 

csatlakozását  a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásának tagjai 

közé, amennyiben Pereszteg község Önkormányzata csatlakozási szándékét is elfogadja  

Társulási Tanács és a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a megállapodás 

aláírására.   

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: előkészítés szerint  

 
 

Nagycenk, 2016. november 17. 

 

 

 

 

 

        Csorba János   

        polgármester 


