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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Fejes Imre alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Nagy Lajos képviselő
Papp Gyula képviselő
Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző

Turi Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét,
mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 főképviselő jelen van. Kérdezem, az előterjesztett
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, úgy szavazásra
teszem, aki egyetért az előterjesztett napirendi pontokkal, kérem jelezze:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot hozta:

44/2013. (VI. 26.) határozat

Napirendi pontok:

1. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

1. napirendi pont
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

elfogadása
(Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Más korábban szó esett arról, hogy a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulása megszűnik, helyette létrejön egy jóval kisebb szervezettel működő új társulás. A társuláshoz
történő csatlakozásról már döntött a Képviselő-testület, most a mellékelt társulási megállapodást kell
elfogadni. Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, úgy kérem, aki elfogadja a Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás mellékelt társulási megállapodását, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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45/2073. (vl. 26.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képvisető-testülete
a Sopron és Térsége Önkormányzati Tőrsulás (korábbí
nevén Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megáIlapodását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.

Felhatalmdzza a polgármestert, hogy d társulósí
megálIapodást az önkormányzat nevében alőírja.

Határidő: azonnal
FeIeIős: Turi Lajos polgármester

több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülésétTuri Lajos poIgármester: Amennyiben
bezárom,

A jkv. lezárva.
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Vezér Beáta

jegyző



v,f,;1<,?;,i:,,-. SARRÓD KÖZSÉc öNxoRMÁNyZAT A
9435-Sanód, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 991537-166

e-mail : pol earmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

Szám:8/2013,

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2OLL évi CLXXXlX, tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben

eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 9436 Sarród, Rákóczi u. 8.
Az ülés ideje: 2013. június 26. t7 őra

Napirendi pontok:

1. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megkü ldöm.

Megjelenésére szám ítok.

Sarród, 2013. május 20,

Tisztelettel:



EíőÉeriesetések



ELŐTERJESZTÉS
SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2013. június 6. napján tartandó ülésére
1. napirendi pont

Ügyiratszám:  109/2013.

Cím:

ELŐTERJESZTÉS SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előterjesztő:  Dr. Fodor Tamás, a Társulás elnöke
Előadó:          Dr. Bihari István, a Kistérségi Iroda vezetője
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ELŐTERJESZTÉS

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
2013. június 6.-i ülésére

Tisztelt  Társulási  Tanács !

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása már kilencedik éve szolgálja az alapítói
célok teljesülését a társulás egésze, és annak tagönkormányzatai érdekében.
Az önkormányzatokra és azok társulásaira vonatkozó jogszabályok változásokat
hoztak a társulások életében, a működésükre vonatkozó szabályok tekintetében is.
Alaptörvényünk és az önkormányzatokra vonatkozó új törvényi szabályozás alapján
a helyi önkormányzatok a jövőben is széles körű lehetőséggel rendelkeznek abban a
tekintetben, hogy feladataikat társulás útján lássák el.
Alaptörvényünk 32. cikkének (1) bekezdése k) pontja rögzíti az önkormányzatok
szabad társulásának alkotmányos jogát.
Az önkormányzati tárulásokra vonatkozó részletes szabályokat pedig a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete
tartalmazza a 87 - 95 §§-okban.
A szabályok nagy mértékben hasonlóak a jelenlegi szabályokhoz. Önkormányzati
társulás azonban a jövőben csak önálló jogi személyiségű társulásként működhet.
(A kistérségi társulás már jelenleg is önálló jogi személyként működik.)

Az új önkormányzati törvény 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése
előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni és a
törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell legkésőbb 2013. június
30-ig.
Nem a társulások „átalakítását” kell elvégezni, hanem a Társulási Megállapodást
úgy kell módosítani, hogy az megfeleljen az új önkormányzati törvény társulásokra
vonatkozó rendelkezéseinek.
A Társulási Megállapodás felülvizsgálatának és módosításának nem az a
következménye, hogy egy új társulás jön létre, hanem annak az a célja, hogy a
dokumentum mindenben megfeleljen az új önkormányzati törvény rendelkezé-
seinek. ( 1. számú mellékletként csatoljuk a Társulási Megállapodás módosítására
készített javaslatot. )

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásán belül a jogszabályi változások miatt a
társulás működésében bekövetkező változásokra való felkészülést már 2012.-ben
megkezdtük, a július 19.-i kistérségi polgármesteri találkozón ismertettük a várható
jogszabályi változásokat, ezt követően az augusztus 29.-i és szeptember 18.-i
Elnökségi Értekezleteken foglalkoztunk a kérdéssel.

A jogszabályi módosulások és a belügyminisztériumi, kormányhivatali
állásfoglalások, továbbá az Elnökség álláspontja alapján a Társulási Tanács október
17.-i ülésére egy átfogó, részletes, mellékletekkel is alátámasztott előterjesztés
készült a társulás jövőjét illető kérdésekről.
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Felkértük Sopron-Fertőd Kistérség valamennyi  polgármesterét, hogy az
előterjesztésben foglaltak alapján előzetesen vitassák meg képviselő testületi
ülésükön  a társulás jövőjét, és az abban való részvételüket illető elképzeléseiket, és
erről tájékoztassák társulásunk vezetését.

A kistérség településeinek tehát megfelelő felkészülési ideje volt arra, hogy a
jogszabályi változások, módosulások tükrében átgondolják a társulásban való
jövőbeni  részvételükkel kapcsolatos kérdéseket.

A 2013. április 11.-i  Társulási Tanácsülésen már teljesen konkrét formában tűztük
napirendre a kérdést, felkértem valamennyi polgármestert, hogy hozzanak képviselő
testületi határozatot arról, hogy részt kívánnak-e venni az átalakuló önkormányzati
társulásban.
Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás módosításának az a törvényi feltétele,
hogy azt a társulásban részt vevő települési önkormányzatok mindegyike minősített
többséggel hagyja jóvá, kértük és javasoltuk, hogy már a részvételről való döntést is
minősített többséggel hozzák meg a testületek.

Kistérségünk települési önkormányzatai döntésüket meghozták,  25 önkormányzat a
jövőben is tagja kíván maradni a társulásnak, míg a megváltozott jogszabályi és
finanszírozási helyzetben  14 önkormányzat nem. Változatlanul a társulás tagja kíván
maradni Fertőd és Fertőszentmiklós város továbbá a községek többsége.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pedig 2013. május 30.-i
Közgyűlésének napirendjére tűzte a kérdést. ( 2. számú mellékletként csatoljuk a
települések döntéseit tartalmazó táblázatot )

A Társulási Megállapodás módosítását megvitatja a Társulási Tanács, majd
valamennyi tagönkormányzat képviselő testületének és Sopron MJ Város
Közgyűlésének minősített többséggel kell jóvá hagynia a módosított társulási
megállapodást.

Az előterjesztésben foglaltak, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény alapján előterjesztem a nyílt szavazással és minősített
többséggel elfogadandó

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t o t:

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács megvitatta a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást és azt
elfogadásra javasolja a Társulás tagönkormányzatainak.
A Társulási Tanács tagjai a 2. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszik
azoknak a tagönkormányzatoknak a döntését, bejelentését, akik a társulásból ki
kívánnak lépni. A társulásból való kiválásra a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdése vonatkozik. A kilépő tagokkal
el kell számolni a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.
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A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatok képviselő testületeit és Sopron MJ
Város közgyűlését, hogy minősített többséggel hozott határozatukkal fogadják el a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást és az erről
szóló határozatukat küldjék meg a Társulás Elnökének.

Felelős: Dr. Fodor Tamás, a Társulás Elnöke,
tagönkormányzatok polgármesterei, jegyzői

Határidő: 2013. június 30.

Sopron, 2013. május 27.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás
a Társulás Elnöke
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SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI

TÁRSULÁS
KORÁBBI NEVE:

SOPRON-FERTŐD  KISTÉRSÉG

TÖBBCÉLÚ  TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁSA

6. számú módosítással

egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2013. JÚNIUS
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SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI

TÁRSULÁS

Korábbi neve:

SOPRON-FERTŐD  KISTÉRSÉG  TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁSA

A Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
alapján működik. A Társulás szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a
jogszabályi rendelkezések keretei között e Társulási  Megállapodás, továbbá a Társulás
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. Jelen módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás akkor lép hatályba, ha azt a
társulást alkotó önkormányzatok mindegyike minősített többséggel hozott határozatával
jóváhagyja a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése szerint.
A  2013. június 30.-ig Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása néven, a 2004. évi
CVII. törvény szabályai alapján működő Társulás Tárulási Megállapodását a társulás tagjai
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
bekezdése alapján e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják, és a jövőben a
módosítással egységes szerkezetbe foglalta Társulási Megállapodást tartják irányadónak.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) A Társulás önálló jogi személyként működik és fő feladata a 2011. évi CLXXXIX.
törvényben foglalt keretek között a társulásban részt vevő települések összehangolt
fejlesztése (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése,
megvalósítása), egyes közszolgáltatások közös biztosítása, fejlesztése, szervezése,
intézmények fenntartása, valamint a településfejlesztés összehangolása.

A Társulás neve:
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás

( Korábbi neve: Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása )

A Társulás rövid neve:
Sopron és Térsége ÖT

A Tárulás lakosságszáma a 2012. január 1.-i adatok szerint: 97.174
A Társulást tovább folytatni kívánó 26 település lakosságszáma: 87.971
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(2) A Társulás székhelye:                9400 Sopron, Fő tér 1.
(3) A  Társulás  társszékhelyei: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.

9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
9461 Lövő, Fő u. 181.

(4) A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma: az 1. számú melléklet szerint.
(5) A Társulás tagjai, működési területe: Ágfalva, (Agyagosszergény), Csáfordjánosfa,

Csapod, Csér, (Ebergőc), Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, (Fertőendréd),
Fertőhomok, (Fertőrákos), Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, (Gyalóka), Harka,
Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, (Nagylózs), Nemeskér,
Pereszteg, Petőháza, (Pinnye), Pusztacsalád, (Répceszemere), (Répcevis),
(Röjtökmuzsaj), Sarród, Sopron, (Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony), Újkér,
(Und), Völcsej, Zsira önkormányzatok, illetve azok közigazgatási területe.

(6) A Társulás bélyegzője: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.

(7) A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(8) A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, alelnöke, akadályoztatásuk esetén a
Társulási Tanács által megbízott polgármester látja el.

(9) A  társulási megállapodást a Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi
észrevétellel láthatja el.

(10) A társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb
nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott
támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék és az uniós támogatások
ellenőrzésére feljogosított szervek ellenőrzik.

(11) A Társulás tagjai jelen megállapodásban rögzítik, hogy
a) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik
érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás
feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti együttműködéseket hozhatnak létre.
b) A mikro-körzeti együttműködés tervezett célját és feladatát véleményezés céljából
előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.
c) A mikro-körzeti együttműködés szabályait, s az általa ellátott feladatokat a
résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti együttműködés a
Társulás keretein belül valósul meg.

(14) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:

a) a társulási megállapodás jóváhagyásához;
b) a társulási megállapodás módosításához;
c) a társulás megszüntetéséhez.

II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

(1) A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében, jelen
megállapodásban rögzített eljárásban és módon, a hatályos ágazati jogszabályok
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figyelembe vételével szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok feladatait, hatásköreit.

(2) A Társulás a következő feladat- és hatáskörök  ellátásáról gondoskodhat:
a.) óvodai nevelés
b.) szociális ellátás
c.) egészségügyi ellátás
d.) család-, gyermek és ifjúságvédelem
e.) közművelődési tevékenység
f.) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint  idegenforgalom
g.) belső ellenőrzés
h.) területfejlesztés
i.) a társszervekkel, hatóságokkal való koordinált együttműködés

szervezése

A Társulás  az általa  ellátott  feladatok vonatkozásában a nemzetközi együtt-
működést is koordinálhatja.

(3) A Társulás az e megállapodásban foglalt anyagi hozzájárulást is igénylő feladatokat a
Társulás tagönkormányzatai külön döntésének megfelelően, annak keretei között
látja el. Az anyagi hozzájárulást igénylő  feladatokban történő részvételre, a társulás
által történő feladatellátás igénybe vételére – külön ez irányú döntése nélkül – egyik
tagönkormányzat sem kötelezhető.

Az egyes felsorolt feladatokat a Társulás az azok ellátáshoz szükséges pénzügyi, anyagi,
tárgyi és személyi feltételek biztosítottsága esetén látja el.
(4) A Társulás az (1) bekezdésben meghatározott feladatellátása során:

- szakmai és komplex program előkészítő,
- javaslattevő,
- programmenedzselő,
- koordináló,
- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó

tevékenységet folytat.
(5) E megállapodás (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Társulás

az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében  adatbázist működtethet. Az
adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi,
ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.

III. fejezet
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

1. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás-szervező
feladata

(1) A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet (2)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint jár el.
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(2) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és

működtetése indokolt,
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,
- vizsgálni kell, hogy más társulásokkal, önkormányzatokkal, társszervekkel történő

együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú
alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni,

- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell
tárni, az érdekeket össze kell hangolni,

- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.
(3) A Társulás a program-előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés

során:
- figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel

kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések

megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,
- gondoskodik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások

előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról.
(4) A Társulás koordináló feladatkörében valamennyi résztvevő munkáját összefogja,

szervezi.
(5) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás

biztosítása céljából - a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal
tájékoztatja.

IV. fejezet
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

1. A tagsági jogviszony keletkezése

(1) A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi minősített többséggel hozott
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.

(2) A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napján, vagy tárgyév július 1.-jével lehet, a
csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozattal
dönt.

(3) A csatlakozásról a képviselő testületnek - ha törvény eltérően nem rendelkezik -
legalább hat hónappal korábban, minősített döntéssel kell döntenie. Erről a Társulási
Tanácsot értesíteni kell.

2. A tagsági jogviszony megszűnése

(1) A társulási tagság megszűnik:
a) a Társulásból történő kiválással. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával,

vagy tárgyév július 1.-jével lehet.
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A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési
önkormányzat képviselő-testülete 6 hónappal korábban köteles meghozni, és azt a
Társulás Tanáccsal közölni.

b) ha a település megszűnik.

(2) Kiválással nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag a Társulással
szemben fennálló elszámolási, fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

3. A Társulás tagnyilvántartása

(1) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati
jog megállapításának alapja is.

(2) A tagok nyilvántartását e Társulási Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

4. A Társulás szervei

(1) A Társulás szervei a Társulási Tanács, Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottság,
a Társulás elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Bizottság, a Társulás szakmai, ágazati
közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i).

5. Társulási Tanács

(1) A Társulás döntést hozó, vezető szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a
társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről
a képviselő-testület rendelkezik.

(2) A helyettesként eljáró alpolgármester, illetve a képviselő-testület által megbízott
személy jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A
képviselő testületnek a polgármester helyettesítése  tárgyában hozott határozatát
írásban kell a Társulás elnökéhez benyújtani.

(3) Az önkormányzati választásokat követően a társulási tanács ülését a társulás székhely
települése önkormányzatának polgármestere hívja össze, és vezeti a társulás
elnökének megválasztásáig.

6. Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottság
(1) A Társulás Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottsága 7 tagú. A Bizottság tagjai az

elnök, az alelnök és a Társulási Tanács által a Tanács tagjai közül az önkormányzati
ciklus idejére megválasztott polgármesterek.

(2) A Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottság tagjainak megválasztásánál
figyelemmel kell lenni a területi elvre is, továbbá arra, hogy a városi polgármesterek –
tisztségviselőként, vagy tagként – a Bizottság tagjai legyenek.

(3) A Bizottság segíti a Társulás elnökének és alelnökének munkáját, közreműködik a
Társulási Tanács döntéseinek előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulási Tanács
tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában, illetve a végrehajtás
ellenőrzésében, ide értve a munkaszervezeti feladatok ellátásának ellenőrzését,
felügyeletét is.
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7. Társulás Elnöke, Alelnöke

(1) A társulási tanács  titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére alelnököt választ. Az elnök és az alelnök együttes
akadályoztatása esetén a társulási tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

(2) Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök
személyére  a társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás elnökének és alelnökének
megválasztásához minősített többség szükséges. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok
legalább egynegyedének szavazata szükséges.

(3) A Társulás elnöke egyben a Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottság elnöke. Az
elnököt a Társulási Tanács tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére
választja meg.

(4) A Társulási Tanács elnöke, alelnöke képviseli a Társulást.
(5) Az  elnök és az alelnök között  szakterületi munkamegosztás  alakítható ki.  Az ily

módon kialakított feladatmegosztás  alapján feladatkörükben a tisztségviselők önállóan
jogosultak eljárni.

(6) A tisztségviselők között  kialakítandó munkamegosztás a Társulási  Tanács
jóváhagyásával  lép  hatályba.

(7) Az elnök és az alelnök részletes feladatairól és hatásköréről a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata és a Társulási Tanács  határozata  rendelkezik.

8. Pénzügyi Bizottság

(1) A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottságnak 5 tagja van.

(2) A Pénzügyi Bizottság elnökét és további legalább 2 tagját a Társulási Tanács tagjai
közül kell választani a választásra vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok
szerint.

9. Ágazati és Eseti Bizottságok

(1) A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére
bizottságokat hozhat létre a tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági
szervek, intézmények, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből.

(2) A bizottságok tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a Társulási
Tanács határozza meg.

(3) A bizottságok Tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottságok tagjaira bármely
tanácstag javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából
e feladatra megválasztott tag láthatja el. A bizottság külsős tagjai megválasztása során
tagként olyan személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és
tevékenykedik a Társulás működési területén. A bizottságok tagjai közé az ágazati
szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is
kell választani.
A Társulás bizottsági tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

(4) A bizottság elnöke a bizottság állásfoglalásairól, javaslatairól, intézkedéseiről a
Társulási Tanács elnökét írásban tájékoztatni köteles, kivéve  ha azokról a Társulási
Tanács ülésén ad  tájékoztatást.
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10. Mikro-körzeti együttműködés

(1) A Mikro-körzeti együttműködésben a  Társulásnak azok a tagjai vesznek részt, akik e
társulási megállapodás keretei között, külön megállapodással a kistérségen belül az
önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát vagy szabadon
választott feladatát együtt oldják meg.

(2) A mikro-körzeti együttműködés keretében történik a mikro-körzeti megállapodásban
szereplő feladatok végzésének koordinációja, ellenőrzése, a megállapodásban
foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony
működtetés szervezése, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.

(3) A mikro-körzeti együttműködésről rendszeresen tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot.

11. A Társulás működésével kapcsolatos munkaszervezeti, szakmai,
ágazati, koordinációs feladatok

(1)
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ( döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése )  Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

(2)
Az (1) pontban jelzett feladatok ellátásának részletes feltételeit, finanszírozásának módját
a Társulás és Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala megállapodásban rendezik.
A Megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról a Társulási Tanács minősített többséggel
dönt, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pedig saját szabályzatainak
megfelelően dönt e kérdésben.

(3)
A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet és egyéb
szervet alapíthat.
Szakmai, koordinációs, továbbá pályázati feladatok ellátására pedig megfelelő
szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személy(eke)t alkalmazhat, illetve bízhat meg.
A feladatok jellegére tekintettel jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek egyes feladatok elvégzésére megbízást adhat, illetve vállalkozási szerződést
köthet.

V. fejezet
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE

1. A Társulási Tanács ülései

(1) A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.
(2) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
b) a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben;
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c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül;

d) a Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül.

(3) A Társulási Tanács ülése nyilvános.
(4) A Társulási Tanács

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(5) A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és
formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
(6) A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az alelnök,
mindkettőjük együttes akadályoztatása a korelnök hívja  össze, illetve vezeti.
A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.
(7) a) A  Társulási  Tanács ülése határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok

több mint felével rendelkező tag ( minimum (21), a kilépési szándékukat jelző
önkormányzatok kiválását követően: 14 ) jelen van.

b) Az V. fejezet  3. pont (2) bekezdésének alkalmazása  esetén a Társulási Tanács
ülése akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok több mint 75 %-ával
rendelkező tag jelen van.

(8) A Társulási Tanács üléseiről - az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti - jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által jegyzőkönyv hitelesítőnek felhatalmazott
társulási tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell
küldeni a Megyei Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
( 9 ) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt

vehetnek.

2. A Társulási Tanács döntései

(1) A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
(2) A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi

forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések
megjelenési formája.

(3) Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási
tag önkormányzatának eltérő véleménye esetén a Tanácsnak a döntését újra lehet
tárgyalni.

(4) Az újratárgyalást a mérlegelendő okok és indokok megjelölésével az aggályokat
megfogalmazó testület polgármesterének kell a Tanács elnökénél bejelenteni.

(5) Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés
sikertelensége esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást
alapos ok nélkül meg nem kötő, azt akadályozó önkormányzat hibájából a Társulásnak
kára származik, úgy az igazolt kárt az okozó köteles a Társulásnak megfizetni.

(6) A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat
és lakossága, a megtagadott megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti
igénybe.
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3. A tagok szavazatainak száma

(1) A Társulási Tanácsban az egyes  tagönkormányzatokat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § ( 8 ) bekezdése alapján
egy-egy szavazat  illeti  meg. Ezt a  Társulási  Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.

(2) Abban az esetben,  ha  az  (1) bekezdésben  szereplő  módon hozott döntést  a
Társulási  Tanács bármely tagja  sérelmesnek tartja kezdeményezheti, hogy a Tanács
a kérdést  következő ülésén újra tárgyalja meg és arról ismételten szavazzanak a
Társulás  tagjai. Ebben az esetben a megismételt szavazásnál a szavazatok számát a
települések lakosságszámához igazodva kell  figyelembe venni. A lakosságszámhoz
igazodó szavazatszámokat a Társulási Megállapodás  2. számú  melléklete
tartalmazza.

(3) A szavazatok számán  a  (2) bekezdés  szerinti  szavazásnál: Sopront  illeti meg  a
szavazatok 50 %-a,  míg a többi település a 2012. január 1-jei lakosságszám alapján
lakosságarányosan osztozik a másik 50 %-on.

(4) A Társulási Tanács tagjait ebben  az esetben megillető szavazatszámokat a jelen
megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.  A határozatképességre az SZMSZ
tartalmaz részletes rendelkezéseket.

4. A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati
arányok

(1)  A Tanács döntéseit egyszerű, illetve minősített többséggel hozza.
(2) Minősített többség szükséges:

- a Társulási Megállapodásnak az egyes tagönkormányzatok által történő
elfogadására, módosítására vonatkozó javaslatról történő döntéshez,

- a Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, valamint
fegyelmi büntetés kiszabásához,

- a költségvetés jóváhagyásához és a zárszámadás elfogadásához,
- 500.000,-Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi

döntéshez, amennyiben arra a Tanács által jóváhagyott költségvetés nem  biztosít
fedezetet,

- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, módosításához,
- a Társulási Tanács által a térségi fejlesztést szolgáló – pénzügyi hozzájárulást

igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához,  amennyiben a jóváhagyott költségvetésben az önrésznek
nincs meg a fedezete,

- intézmény, szervezet alapításához, megszüntetéséhez, alapító okiratának
módosításához
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- zárt ülés elrendeléséhez,
- a társulás tagjának a pénzügyi kötelezettség teljesítésének felróható elmulasztása

miatti kizárásához.

(4) A Társulási Tanácsban

a)
a minősített  többséghez legalább annyi tag igen szavazata  szükséges, amely eléri a
társulásba tartozó települések számának több mint felét és  az általuk képviselt
települések lakosságszáma eléri a társulás lakosságszámának felét.

b)
az  V. fejezet  3. pont  (2)  bekezdése  alapján megismételt  szavazás esetén minősített
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
társulás tagjai által birtokolt összes szavazat 75 %-át, és az általuk képviselt
települések lakosságszáma eléri a társulás lakosságszámának felét.

c)
minden  egyéb esetben a döntéshez legalább annyi tag  igen szavazata  szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk képviselt
települések  lakosságszámának egyharmadát.

d)
az  V. fejezet 3. pont (2)  bekezdése  szerinti  újból szavazásnál minden egyéb esetben
a döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a 75 %-át, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.

5. A Társulás más szerveinek ülései

(1)
Társulás Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, továbbá
ágazati és eseti bizottsága, határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. E szervek
döntési javaslataikat a jelenlévő tagok egyszerű többsége szavazatával hozzák meg.
(2)
Az (1) bekezdésben felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze. Összehívásukat a
szervek bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti.
(3)
A Társulás működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban
(SZMSZ) kell megállapítani. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a
Társulási Megállapodásban rögzített szabályokkal.
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VI. fejezet
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. A Társulás tagjainak jogai

(1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat
megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

(2) Képviselője választhat, választható és delegálható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
(3) Teljes joggal képviseli a társulási tanácsi ülésen a saját önkormányzata érdekeit.
(4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
(5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait

és információit.
(6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
(7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
(8) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért

pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb
pénzbevétel stb.).

(9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben,
jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

(10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni; betekinthet a Társulás irataiba.

(11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.

(12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

2. A Társulás tagjainak kötelességei

(1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
betartása.

(2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve
a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

(3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
(4) A Társulás határozatainak végrehajtása.
(5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a Társulás

vezetőivel való egyeztetése, illetve a Társulással való közlése.
(6) Befizetési kötelezettségek teljesítése.
(7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges

adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
(8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések

teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
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VII. fejezet
A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

(1)
A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg.
(2)
A  társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A társulás költségvetését a
társulási tanács önálló költségvetési határozatban állapítja meg.
(3)
A költségvetés végrehajtásáról a társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik.
(4)
A társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat-
gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi
jelentés készítésére az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete helyi
önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-
testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott
feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.
(5)
A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzata terhére vonatkozó
kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ezek ellenjegyzésére a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

2. A Társulás pénzügyi forrásai

A Társulás valamennyi tagja köteles a lakosságszámhoz igazodó, és a tárgyévre
vonatkozó költségvetési határozatban meghatározott mértékű tagdíj fizetésére, mely
elsősorban a munkaszervezeti és az általános működési költségek fedezetére, pályázati
önrészre, tartalékképzésre szolgál.
Az egyes ágazati feladatok költségeit az erre vonatkozó külön megállapodások alapján
azok az önkormányzatok fedezik, melyek az adott feladatellátásban részt vesznek, illetve
a társulás által biztosított, megszervezett szolgáltatásból részesülnek.

(1) Kötelező befizetés:
a) Évenként a tag az önkormányzat folyó évi költségvetése tervezésében szereplő

népességszám után településenként hozzájárulást fizet a működési költségek
biztosítása érdekében. A hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács a költségvetési
határozatában állapítja meg. Ezt minden évben két részletben, az első részletet
június 30-ig, a második részletet november 30-ig kell befizetni a Társulás
számlájára.

b) A feladat-ellátási költségeknek az adott feladat ellátásban részt venni kívánó
önkormányzatok által egymással, illetve a Társulással kötött megállapodásban
szereplő a Társulási Tanács által is jóváhagyott összege.
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(2) Saját elhatározáson alapuló befizetés: a tag önkormányzatok átmenetileg szabad
forrása meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a
Társulás feladatai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében.

(3) Egyéb:
- állami támogatás, hozzájárulás,
- állami, uniós pályázati forrás,
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó,

az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,
- a kihelyezett összeg hozadéka.
- az előző évek során keletkezett pénzmaradvány

(4) A Társulás pénzeszközeit, az adott évben fel nem használt tőkét csak a számlavezető
banknál lekötött betétben lehet elhelyezni, vagy állami, illetve az állam által teljes
egészében garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű értékpapírba lehet befektetni.

(5) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, alelnöke, illetve az elnök
által erre írásban felhatalmazott személyek gyakorolhatnak.

(6) A Társulás költségvetésére és annak végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala
a Társulási Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:
- meghatározza a befizetések összegét, idejét,
- gondoskodik a pénzek kezeléséről,
- meghatározza a Társulás költségvetését,
- elbírálja a konkrét támogatási igényeket,
- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,
- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő

támogatások folyósításának részletes szabályait és a visszafizetés feltételeit és
szabályait,

- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.
(7) A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A Pénzügyi

Bizottság jelentése mellett a Társulási Tanács elnöke évente írásban beszámol a
Társulás költségvetésének végrehajtásáról.

(8) A  Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait Sopron MJ Város
Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek keretében a Tanács által  jóváhagyott
költségvetés végrehajtása során,  annak keretei között a Társulás elnöke és Sopron
MJ Város jegyzője által erre felhatalmazott személyek együttes aláírással gyakorolják
a számla feletti rendelkezési  jogot a költségvetési szervek  gazdálkodására vonatkozó
jogszabályi előírások szerint.

(9) Közös intézmények fenntartása, finanszírozása:
a) A közös intézmények fenntartása és finanszírozása pályázati forrásokból, állami

támogatásból, és a tagönkormányzatok hozzájárulásából történik. A pénzügyi
források felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint
történik.

b) A közös fenntartású intézmények  kiadásai forrásául a Társulás saját bevétele
vehető igénybe. Dönthet a Tanács pótbefizetésről is, de ehhez az érintett
önkormányzatok egyetértése is szükséges.

c) A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás
költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási
Tanács dönt.
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3. A feladatellátással, a pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatos
rendelkezések

(1)
A Tárulás általános munkaszervezeti és általános működési költségeire az éves
költségvetési határozatban meghatározott mértékű tagdíj szolgál. Ennek keretében a
társulás tagjai igénybe vehetik mindazokat a szolgáltatásokat ( információ,
adatszolgáltatás, koordináció, szervezési, képviseleti  stb. feladatok ), melyek
biztosítása nem igényel külön vagyoni hozzájárulást. A vagyoni hozzájárulást igénylő
szolgáltatásokat azok az önkormányzatok vehetik igénybe, melyek az adott feladat
ellátásának költségeihez az erre vonatkozó megállapodásnak, illetve társulási tanácsi
döntésnek megfelelően hozzájárultak. A szolgáltatásokat igénybe vevő
önkormányzatok a számukra biztosított szolgáltatással arányos vagyoni hozzájárulást
teljesítenek. A vagyoni hozzájárulást elvi alapon ( pl. a szolgáltatást igénybe vevők
száma) kell meghatározni, és annak felhasználásáról  el kell számolni.

(2)
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy - az adott önkormányzat által írásban
kifejezetten vállalt közös feladatellátás tekintetében - vállalt pénzügyi szolgáltatást
nem teljesítő, avagy részben teljesítő önkormányzattal szemben - amennyiben a
Társulási Tanács elnökének írásbeli felszólítása kézhez vételétől 8 naptári napos
póthatáridőre sem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek – a Társulási Tanács
döntése alapján hajtható végre a hozzájárulás teljesítése azzal, hogy az eljárás
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.

(3)
A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy - az adott önkormányzat
által írásban kifejezetten vállalt közös feladatellátás tekintetében - felhatalmazó
levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését,
adatait és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a
felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát
kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

(4)
Amennyiben nem teljes körű, hanem csak „mikro-körzeti” szintű feladatellátásra kerül
sor, úgy ezen feladatok ellátásáról és a költségviselés módjáról a tagok külön
állapodnak meg. A megállapodásról a Társulási Tanácsot tájékoztatják.

(5)
A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő
gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján végzi, amely a társulás
pénzforgalmát elkülönített számlá(ko)n kezeli. A pénzforgalomról a Polgármesteri
Hivatal részletes elszámolást készít, melyet a Társulási Tanács a költségvetési
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beszámoló napirendre tűzésével egyidejűleg vitat meg.  A Társulás pénzügyi
helyzetéről, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos pénzfelhasználás,
kötelezettség vállalás aktuális helyzetéről a Társulás bármely tagja év közben is
bármikor szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatást kérhet.

(6)
Az Áht. 27. § (4) bekezdése alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,  adatszolgáltatási
és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait
ellátó Sopron MJ Városi Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

4. A Társulás tagjának kiválása esetén a vagyoni kérdések
rendezése

(1) A Társulásból történő kiválás, esetén a Társulás tagjai által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. Vagyontárgy kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani,
ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését.
Ebben az esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati
díj illeti meg.

(2) Amennyiben a kilépő önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból, vagy
forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel
arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati
hozzájárulást ne fizesse meg.

(3) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban
részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette,
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára
az általános szabályok szerint nyílik meg.

VIII. fejezet
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

(1) A Társulás megszűnik, ha:
a) a megállapodásban meghatározott idő eltelt, vagy törvényben meghatározott

megszűnési feltétel megvalósult
b) megszűnését valamennyi tag képviselő-testület minősített többséggel hozott
határozattal kimondja
c) a törvény erejénél fogva
d) a bíróság jogerős döntése alapján

(2) A társulás megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
A kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagoknak - a Társulás
fennállása alatt teljesített - hozzájárulásai arányában, a végleges támogatások,
juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.
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Nem vonatkozik ez a korábbi központi, kötött felhasználású normatív támogatásokra,
melyet az egyes önkormányzatok a társulás keretében ellátott feladatokra kaptak.

(3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. Az egyes tagokra jutó vagyoni részt
elsősorban pénzben kell kifizetni.

(4) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése
nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

(5) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmazhatnak (későbbi,
halasztott fizetés, stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik.

(6) A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják
a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során - a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében - a használati
joggyakorlás átengedése feltételeiben megállapodnak.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen megállapodás módosításához valamennyi társult önkormányzat képviselő-
testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozta szükséges.

(2) E Társulási Megállapodás melléklete a Társulás tagjainak jegyzéke

(3) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
A helyi önkormányzatok képviselő testületei között a társulás működése során felmerülő
vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
(4) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és

az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
(5) Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példány tárolása a

Társulás Elnökénél, 1 példány az Alelnöknél, 1 további példány tárolása pedig a
munkaszervezetnél történik. Minden Szerződő Fél számára átadásra kerül az aláírást
követően az eredetivel mindenben megegyező hitelesített példány.

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek
aláírásukkal látják el.

Sopron Megyei Jogú
Város
közgyűlése nevében: Dr, Fodor Tamás

polgármester
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Ágfalva község képviselő-
testülete nevében:

Gaál István
polgármester

Agyagosszergény község
képviselő-testülete nevében:

Szabó Alfonz
polgármester

Csáfordjánosfa község
képviselő-testülete
nevében:

Titkovits Pál
polgármester

Csapod község képviselő-
testülete nevében:

Kocsis László
polgármester

Csér község képviselő-
testülete nevében:

Várallyay István
polgármester

Ebergőc község képviselő-
testülete nevében:

Both József
polgármester

Egyházasfalu község
képviselő-testülete
nevében:

Sándor József
polgármester

Fertőboz község
képviselő-testülete
nevében:

Tóth József
polgármester

Fertőd város képviselő-
testülete nevében:

Kocsis Ferenc
polgármester

Fertőendréd község
képviselő-testülete nevében:

Rádler István
polgármester
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Fertőhomok község
képviselő-testülete
nevében:

Horváth Attila
polgármester

Fertőrákos község
képviselő-testülete nevében:

Baltigh Márta
polgármester

Fertőszentmiklós város
képviselő-testülete
nevében:

Horváth Tibor
polgármester

Fertőszéplak község
képviselő-testülete
nevében:

Kóbor Attila
polgármester

Gyalóka község képviselő-
testülete nevében:

Kincse Attila
polgármester

Harka község képviselő-
testülete nevében:

Szabó Károly
polgármester

Hegykő község képviselő-
testülete nevében:

Szigethi István
polgármester

Hidegség község
képviselő-testülete
nevében:

Kovács István
polgármester

Iván község képviselő-
testülete nevében:

Baráth Károly
polgármester
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Kópháza község
képviselő-testülete
nevében:

Grubits Ferenc
polgármester

Lövő község képviselő-
testülete nevében:

Balics János
polgármester

Nagycenk község
képviselő-testülete
nevében:

Csorba János
Polgármester

Nagylózs község képviselő-
testülete nevében:

Tóthné Szigethi Éva
polgármester

Nemeskér község
képviselő-testülete
nevében:

Joóné Nagy Csilla Emőke
polgármester

Pereszteg község
képviselő-testülete
nevében:

Sellei Tamás
polgármester

Petőháza község
képviselő-testülete
nevében:

Piskolti Béla
polgármester

Pinnye község képviselő-
testülete nevében:

Farkas Tamás
polgármester

Pusztacsalád község
képviselő-testülete
nevében:

Balogh Ferencné
polgármester

Répceszemere község
képviselő-testülete nevében:

Radics László
polgármester
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Répcevis község képviselő-
testülete nevében:

Hollósi Péter
polgármester

Röjtökmuzsaj község
képviselő-testülete nevében:

Kiss József
polgármester

Sarród község képviselő-
testülete nevében:

Turi Lajos
polgármester

Sopronhorpács község
képviselő-testülete nevében:

Talabér Jenő
polgármester

Sopronkövesd község
képviselő-testülete nevében:

Fülöp Zoltán
polgármester

Szakony község képviselő-
testülete nevében:

Farkas Gyula
polgármester

Újkér község képviselő-
testülete nevében:

Hettlinger Károly
polgármester

Und község képviselő-
testülete nevében:

Guzmits Ferenc
polgármester

Völcsej község képviselő-
testülete nevében:

Szőke Attila
polgármester
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Zsira község képviselő-
testülete nevében:

Dorogi Árpád
polgármester



Záradék

A Társulási Megállapodás módosításokkal történt egységes szerkezetbe foglalását az
alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait, önmagukra és
testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Önkormányzat neve:                                            A  határozat kelte, száma:
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1. számú melléklet

A Társulása tagjai, székhelye, lakosságszáma és szavazatainak
száma

Tagok neve, székhelye Polgármester Lakosságszám
2012.01.01.

Szavazat-
szám

1. Ágfalva Soproni u. 3. 9423 Gaál István 2126 1
2. Agyagosszergény Kossuth u.

16. 9441
Szabó Alfonz 887 1

3. Csáfordjánosfa Hunyadi J.
u. 1. 9375

Titkovits Pál 216 1

4. Csapod Fő u. 21. 9375 Kocsis László 554 1
5. Csér Fő u. 41. 9375 Várallyay István 40 1
6. Ebergőc Kossuth L. u. 16.

9473
Both József 154 1

7. Egyházasfalu Fő u. 89.
9473

Sándor József 873 1

8. Fertőboz Fő u. 17. 9493 Tóth József 279 1
9. Fertőd Madách sétány 1.

9431
Kocsis Ferenc 3348 1

10. Fertőendréd Fő u. 68. 9442 Rádler István 604 1
11. Fertőhomok Akác u. 44.

9491
Horváth Attila 652 1

12. Fertőrákos Fő u. 15. 9421 Baltigh  Márta 2239 1
13. Fertőszentmiklós Szent

István u. 19. 9444
Horváth Tibor 3798 1

14. Fertőszéplak Petőfi S. u. 2.
9436

Kóbor Attila 1303 1

15. Gyalóka Fő u. 14. 9474 Kincse Attila 75 1
16. Harka Nyéki u. 34. 9422 Szabó Károly 1810 1
17. Hegykő Iskola u. 1. 9437 Szigethi István 1433 1
18. Hidegség Petőfi S. u. 1.

9491
Kovács István 375 1
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19. Iván Fő u. 84. 9374 Baráth Károly 1333 1
20. Kópháza Fő u. 15. 9495 Grubits Ferenc 2092 1
21. Lövő Fő u. 181. 9461 Balics János 1445 1
22. Nagycenk Gyár u. 2. 9485 Csorba János 1889 1
23. Nagylózs Vörösmarty u.

31./A  9482
Tóthné  Szigethi
Éva

1014 1

24. Nemeskér Fő u. 32. 9471 Joóné Nagy Csilla
Emőke

217 1

25. Pereszteg Ady Endre u. 1.
9484

Sellei Tamás 1428 1

26. Petőháza Kinizsi Pál u. 42.
9443

Piskolti Béla 1042 1

27. Pinnye Arany u. 15. 9481 Farkas Tamás 349 1
28. Pusztacsalád Fő u. 64.

9373
Balogh Ferencné 268 1

29. Répceszemere Fő u. 60.
9375

Radics László 306 1

30. Répcevis Devich u. 24. 9475 Hollósi Péter 372 1
31. Röjtökmuzsaj Röjtöki u.

193. 9451
Kiss József 431 1

32. Sarród Rákóczi u. 8. 9435 Turi Lajos 1035 1
33. Sopron, Fő tér 1. Dr. Fodor Tamás 58 214 1
34. Sopronhorpács Fő u. 14.

9463
Talabér Jenő 829 1

35. Sopronkövesd Kossuth L. u.
77. 9483

Fülöp Zoltán 1172 1

36. Szakony Fő u. 164. 9474 Farkas Gyula 431 1
37. Újkér Csikos u. 4. 9472 Hettlinger Károly 998 1
38. Und Fülesi u. 5. Guzmits Ferenc 340 1
39. Völcsej Fő u. 50. 9462 Szőke Attila 375 1
40. Zsira Rákóczi u. 8. 9476 Dorogi Árpád 828 1

40 település összesen: 97 174

14 társulásból kilépni szándékozó település: 9 203

26 társulást tovább folytató település: 87 971
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2. számú melléklet

A Társulás Településeinek  jegyzéke és a szavazatok száma a
lakosságszám alapján

A Társulási Megállapodás V. fejezet 3. pont (2) bekezdése esetén
alkalmazandó szavazásnál

Tagok neve, székhelye Polgármester Lakosságszám
2012.01.01.

Szavazat-
szám

1. Ágfalva Soproni u. 3. 9423 Gaál István 2116 21
2. Agyagosszergény Kossuth u.

16. 9441
Szabó Alfonz 887 9

3. Csáfordjánosfa Hunyadi J.
u. 1. 9375

Titkovits Pál 216 2

4. Csapod Fő u. 21. 9375 Kocsis László 554 6
5. Csér Fő u. 41. 9375 Várallyay István 40 1
6. Ebergőc Kossuth L. u. 16.

9473
Both József 154 2

7. Egyházasfalu Fő u. 89.
9473

Sándor  József 873 9

8. Fertőboz Fő u. 17. 9493 Tóth József 279 3
9. Fertőd Madách sétány 1.

9431
Kocsis Ferenc 3348 33

10. Fertőendréd Fő u. 68. 9442 Rádler István 604 6
11. Fertőhomok Akác u. 44.

9491
Horváth Attila 652 7

12. Fertőrákos Fő u. 15. 9421 Baltigh Márta 2239 22
13. Fertőszentmiklós Szent

István u. 19. 9444
Horváth Tibor 3798 38

14. Fertőszéplak Petőfi S. u. 2.
9436

Kóbor Attila 1303 13
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15. Gyalóka Fő u. 14. 9474 Kincse Attila 75 1
16. Harka Nyéki u. 34. 9422 Szabó Károly 1810 18
17. Hegykő Iskola u. 1. 9437 Szigethi István 1433 14
18. Hidegség Petőfi S. u. 1.

9491
Kovács István 375 4

19. Iván Fő u. 84. 9374 Baráth Károly 1333 13
20. Kópháza Fő u. 15. 9495 Grubits Ferenc 2092 21
21. Lövő Fő u. 181. 9461 Balics János 1445 14
22. Nagycenk Gyár u. 2. 9485 Csorba János 1889 19
23. Nagylózs Vörösmarty u.

31./A  9482
Tóthné Szigethi
Éva

1014 10

24. Nemeskér Fő u. 32. 9471 Joóné Nagy Csilla
Emőke

217 2

25. Pereszteg Ady Endre u. 1.
9484

Sellei Tamás 1428 14

26. Petőháza Kinizsi Pál u. 42.
9443

Piskolti Béla 1042 11

27. Pinnye Arany u. 15. 9481 Farkas Tamás 349 3
28. Pusztacsalád Fő u. 64.

9373
Balogh Ferencné 268 3

29. Répceszemere Fő u. 60.
9375

Radics László 306 3

30. Répcevis Devich u. 24. 9475 Hollósi  Péter 372 4
31. Röjtökmuzsaj Röjtöki u.

193. 9451
Kiss József 431 4

32. Sarród Rákóczi u. 8. 9435 Turi Lajos 1035 10
33. Sopron, Fő tér 1. Dr. Fodor Tamás 58 214 387 297
34. Sopronhorpács Fő u. 14.

9463
Talabér Jenő 829 8

35. Sopronkövesd Kossuth L. u.
77. 9483

Fülöp Zoltán 1172 12

36. Szakony Fő u. 164. 9474 Farkas Gyula 431 4
37. Újkér Csikos u. 4. 9472 Hettlinger Károly 998 10
38. Und Fülesi u. 5. Guzmits Ferenc 340 3
39. Völcsej Fő u. 50. 9462 Szőke Attila 375 4
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40. Zsira Rákóczi u. 8. 9476 Dorogi Árpád 828 8
40 26

település tekintetében:

Szavazatok  száma összesen: 776 594

Határozatképesség: 583 446

Minősített  többséghez szükséges szavazatok száma: 583 446
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET T E R V E Z E T

A./

ALPOKALJA-FERTŐTÁJ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS

B./

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS

C./

SOPRON-FERTŐD  KISTÉRSÉG

TÖBBCÉLÚ  TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁSA

6. számú módosítással

egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2013. JÚNIUS
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Megjegyzés: Törölt részek:           zárójelben, dőlt betűvel
Új rendelkezések: aláhúzva
Tulajdonképpen  maradhat  a jelenlegi név is azzal, hogy a
Társulási Megállapodást összhangba kell hozni a Mötv. rendelkezéseivel

A./
ALPOKALJA-FERTŐTÁJ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

B./

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

C./

SOPRON-FERTŐD  KISTÉRSÉG  TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁS

( a továbbiakban: TÁRSULÁS )

TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁSA

(A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.) A Társulás Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján működik. A Társulás
szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a jogszabályi rendelkezések keretei
között e Társulási  Megállapodás, továbbá a (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú)
Társulás(a) és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. Jelen
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás akkor lép hatályba,
ha azt a társulást alkotó önkormányzatok mindegyike minősített többséggel hozott
határozatával jóváhagyja a (2004. évi CVII. törvény  1.§ (9) b) pontja ) 2011. évi CLXXXIX.
törvény 88. § (2) bekezdése szerint.
A  2013. június 30.-ig Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása néven, a 2004. évi
CVII. törvény szabályai alapján működő Társulás Tárulási Megállapodását a társulás tagjai
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
bekezdése alapján e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják, és a jövőben a
módosítással egységes szerkezetbe foglalta Társulási Megállapodást tartják irányadónak.
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I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú  Társulásának Sopron-Fertőd statisztikai Kistérség
mind a 40 önkormányzata tagja.) A Társulás önálló jogi személyként működik és fő
feladata a (2004. évi CVII.) 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt keretek között a
társulásban részt vevő települések ( kistérség területének ) összehangolt fejlesztése
(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása),
(kistérségi) egyes közszolgáltatások közös biztosítása, fejlesztése, szervezése,
intézmények fenntartása, valamint a településfejlesztés összehangolása.

(2) A Társulás neve: (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása)
A./ Alpokalja-Fertőtáj Önkormányzati Társulás
B./ Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás
C./ Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása

A Társulás rövid neve: (Sopron-Fertőd KTT)

A./ Alpokalja-Fertőtáj ÖT
B./ Sopron és Térsége ÖT
C./ Sopron-Fertőd KTT

(3) (A Társulást alkotó települések lakosságszámát  illetően  a 2004. évi CVII. törvény 13.§
(2) bekezdése alapján a költségvetési törvényben meghatározott normatív támoga-
tásoknál figyelembe vett  lakosságszám az irányadó.
(  A tényleges lakosságszám  a  2007. január 1.-i adatok szerint: 94.606 fő )
A Tárulás lakosságszáma a 2012. január 1.-i adatok szerint: 97.174
A Társulást tovább folytatni kívánó 26 település lakosságszáma: 87.971

(4) A Társulás székhelye: 9400 Sopron, (Széchenyi  tér  1.) Fő tér 1.
(5) A  Társulás  társszékhelyei: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.

9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
9461 Lövő, Fő u. 181.

(6) A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma: az 1. számú melléklet szerinti.
(7) A Társulás tagjai, működési területe: Ágfalva, (Agyagosszergény), Csáfordjánosfa,

Csapod, Csér, (Ebergőc), Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, (Fertőendréd),
Fertőhomok, (Fertőrákos), Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, (Gyalóka), Harka,
Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, (Nagylózs), Nemeskér,
Pereszteg, Petőháza, (Pinnye), Pusztacsalád, (Répceszemere), (Répcevis),
(Röjtökmuzsaj), Sarród, Sopron, (Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony), Újkér,
(Und), Völcsej, Zsira önkormányzatok, illetve azok közigazgatási területe.

(8) A Társulás bélyegzője: A./ Alpokalja-Fertőtáj Önkormányzati Társulás(a) B./ Sopron és
Térsége Önkormányzati Társulás, C./ Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása
felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.

(9) A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (A társulás döntést hozó szervének döntés
előkészítését és feladatainak végrehajtását a Kistérségi Iroda közreműködésével látja
el.)

(10) A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, alelnöke (akadályoztatása esetén az
elnökhelyettesek, az ő) akadályoztatásuk esetén a Társulási Tanács által megbízott
polgármester látja el.
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(11) A (többcélú kistérségi) társulási megállapodást a Megyei Kormányhivatal
(Közigazgatási Hivatal) vezetője törvényességi észrevétellel láthatja el.

(12) A társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb
nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott
támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék és az uniós támogatások
ellenőrzésére feljogosított szervek ellenőrzik.

(13) A Társulás tagjai jelen megállapodásban rögzítik, hogy
a) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik
érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás
feladatai megvalósítása céljából (további) mikro-körzeti (társulás(oka)t ) együttműkö-
déseket hozhatnak létre.
b) A mikro-körzeti (társulás) együttműködés tervezett célját és feladatát véleményezés
céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.
(c) A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések
lakosságának alapszolgáltatásait biztosítja.
(d) A mikro-körzeti társulás megalakításának előkészítésében a Kistérségi Iroda
közreműködik.)
c) A mikro-körzeti (társulás működésének) együttműködés szabályait, s az általa
ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti
(társulás a többcélú társulási rendszer része.) együttműködés a Társulás keretein
belül valósul meg.

(14) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:
a) a (többcélú kistérségi) társulási megállapodás jóváhagyásához;
b) a (többcélú kistérségi) társulási megállapodás módosításához;
c) a (többcélú kistérségi) társulás megszüntetéséhez.
(d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.)

II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

(1) A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében, jelen
megállapodásban rögzített eljárásban és módon, a hatályos ágazati jogszabályok
figyelembe vételével szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok feladatait, hatásköreit.

(2) A Társulás (a Települési Önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló
2004.évi CVII. törvény  2.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok közül) a következő
feladat-és hatáskörök  ellátásáról gondoskod(ik)hat:

a.) (oktatás és nevelés) óvodai nevelés
b.) szociális ellátás
c.) egészségügyi ellátás
d.) család-, gyermek és ifjúságvédelem
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e.) közművelődési, (közgyűjteményi) tevékenység, (mozgókönyvtári ellátás)

f.) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint  idegenforgalom
g.) belső ellenőrzés
h.) területfejlesztés
i.) a társszervekkel, hatóságokkal való koordinált együttműködés

szervezése

A Társulás  az általa  ellátott  feladatok vonatkozásában a nemzetközi
együttműködést is koordinálhatja.

(3) A Társulás az e megállapodásban foglalt anyagi hozzájárulást is igénylő feladatokat a
Társulás tagönkormányzatai külön döntésének megfelelően, annak keretei között
látja el. Az anyagi hozzájárulást igénylő feladatokban történő részvételre, a társulás
által történő feladatellátás igénybe vételére – külön ez irányú döntése nélkül – egyik
tagönkormányzat sem kötelezhető.

(megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi.) Az egyes felsorolt
feladatokat a Társulás az azok ellátáshoz szükséges pénzügyi, anyagi, tárgyi és személyi
feltételek biztosítottsága esetén látja el. (A Társulás keretében a fokozatosság nem
vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra.)

(4) A Társulás az (1) bekezdésben meghatározott feladatellátása során:
- szakmai és komplex program előkészítő,
- javaslattevő,
- programmenedzselő,
- koordináló,
- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó

tevékenységet folytat.
(5) E megállapodás (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Társulás

(Sopron-Fertőd kistérségre) az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében
(összehangolt térségi – a megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó –
egybevont) adatbázist működtethet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény,
hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a
megalapozott elemzés feltételeit.

III. fejezet
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

1. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás-szervező
feladata

(1) A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet (2)-/(6)/ (5) bekezdésében
foglaltak szerint jár el.

(2) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és

működtetése indokolt,
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,
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- vizsgálni kell, hogy más (kistérségekkel) társulásokkal, önkormányzatokkal,
társszervekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata
lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell
venni,

- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell
tárni, az érdekeket össze kell hangolni,

- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.
(3) A Társulás a program-előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés

során:
- figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel

kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések

megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,
- gondoskodik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások

előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról.
(4) A Társulás koordináló feladatkörében valamennyi résztvevő munkáját összefogja,

szervezi.
(5) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás

biztosítása céljából  a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal
tájékoztatja.

((6) A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak
kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzőinek közreműködésével
kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. )

Megjegyzés:
Az ágazati feladatok részletezésének kihagyását javaslom magából a Társulási
Megállapodásból.   A feladatokat - adott esetben alapul véve az alábbiakban szereplő
részletezést, megfogalmazást - azokban a külön megállapodásokban indokolt rendezni,
melyeket az egyes feladatokban részt venni szándékozó önkormányzatok kötnek a
Társulással.

(2. Ágazati feladatok

1. Területfejlesztési feladatok
(1) Tekintettel arra, hogy  Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának Sopron-Fertőd

Kistérségnek  a  2004. évi CVII. törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás
szerinti valamennyi települési önkormányzata a tagja, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. §-ának figyelembe vételével a
Társulás vállalja a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátását. Ahol e
megállapodás kistérségi fejlesztési tanácsot említ, azon a Társulást is érteni kell.

(2) A kistérségi fejlesztési tanács célja a területfejlesztési feladatok összehangolása, a
kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadása és közös területfejlesztési programok
kialakítása.

(3) A kistérségi fejlesztési tanács területfejlesztési feladatkörében összehangolja a
társulás tagjai, azok területfejlesztési mikro-társulásai és a kistérség területén működő
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állami szervek, társadalmi és szakmai szervezetek, gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit. Ennek keretében a Társulási Tanács, mint kistérségi fejlesztési tanács
ellátja a területfejlesztési törvény 10/C. § (2) bekezdés a)-p) pontjaiban felsorolt
feladatokat.

(4) Amennyiben a Társulás kistérségi fejlesztési tanácsként működik, úgy eljárására jelen
megállapodás szabályait és a területfejlesztési törvény feladat- és hatáskörre, valamint
eljárási szabályokra  vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

2. Egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó feladatok
(1) A Társulás közreműködik a kistérségben a Népegészségügyi program
megvalósításának koordinálásában, valamint az egészségügyi szakellátás körébe tartozó
feladatok ellátásában.
(2) A Társulás közreműködik az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításában és a
háziorvosi, házi gyermekorvosi  szolgálatok működtetésében.
(3) A Társulás közreműködik a kistérségben a hétközi, illetve hétvégi háziorvosi, fogorvosi

ügyelet működtetésében.
(4) A Társulás kistérségi egészségügyi adatbázist hozhat létre.
(5) A Társulás pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források

igényléséhez.

3. Szociális alapellátás körében vállalt feladatok
(1) A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a

szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását,
működtetését és működését.

(2) A Társulás vizsgálja az általa vállalt szociális alapellátási feladatok érdekében közös
intézmény létrehozását és a működtetés lehetőségeit.

(3) A Társulás a szociális alapellátások és intézmények támogatására pályázatot nyújthat
be.

(4) A Társulás kistérségi adatbázist hozhat létre.

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
(1) A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a

fejlesztéseket.
(2) A Társulás közösen biztosíthat egyes gyermekjóléti alapellátásokat:

(3) A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
(4) A Társulás gyermekvédelmi alapellátások támogatására pályázatokat nyújthat be.
(5) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervezhet a kistérség gyermek- és

ifjúságvédelmi szakemberei számára.
(6) A Társulás kistérségi adatbázist hozhat létre.
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5. Közoktatási feladatok
(1) A Társulás a társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói-

irányítási feladataival összefüggésben:
a) közreműködik  a közoktatási tervek összehangolásában,
b) egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és

együttes javaslatot készít a térségi demográfia alapján a tanulócsoportok
számára és létszámára,

c) előkészíti a közoktatási megállapodásokat,
d) az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő

megoldásokat dolgoz ki,
e) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös

közoktatási fejlesztési tervet készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a
kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek
alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő
oktatást,

f) az e) pontban foglalt feladatok eredményeként dönt a közös
intézményfenntartás létrehozásáról és fejlesztéséről,

g) közreműködik a tanulók utaztatásának, tanintézményekbe történő eljuttatásának
megszervezésében.

(2) A Társulás Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon
információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a
kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás
folyamatáról és eredményéről.

(3) A Társulás a társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási tv. 36. §-ában
megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki.

(4) A Társulás közreműködik a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi
szakmai munkaközösségek működtetésében

(5) A Társulás szakmai napokat szervezhet.
(6) A Társulás utazó szaktanácsadót biztosít, különösen a fejlesztéspedagógia, logopédia,

gyógypedagógia területén.
(7) A Társulás kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervezhet.
(8) A Társulás kihelyezett szakmai konferenciákat szervezhet.
(9) A Társulás kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet.
(10) A Társulás szervezi a tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését,

értékelését és ellenőrzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös
pályázatokat készít elő és bonyolít le.

(11) A Társulás közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében,
összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek
biztosítását.

(12) A  Társulás  szervező tevékenységével közreműködik az óvodák és iskolák
fenntartásában, működtetésében,  szervezi a gyógypedagógiai tanácsadást, a korai
fejlesztést, a logopédiai ellátást, és a nevelési tanácsadást.

(13) A Társulás a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskolát, illetve Kópháza Község
Önkormányzatának intézményeit jelöli meg a kistérségi horvát oktatás bázisaként.

(14) A Társulás kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.
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(15) A Társulás gondoskodni köteles intézménye megszüntetésekor a vonatkozó
jogszabályban meghatározott munkáltatói intézkedésekről, így a felmentett
munkavállalók végkielégítéséről.

6. Útkezelői (útüzemeltetési és fenntartási) feladatok
(1) A Társulás kistérségi közlekedési – fejlesztési terveket készíthet
(2) A Társulás útüzemeltetési feladatokat láthat el.
(3) A Társulás pályázatot nyújthat be.
(4) A Társulás kistérségi adatbázist hozhat létre.

7. Belső ellenőrzési feladatok
(1) Ellátja a Társulás és a társult önkormányzatok intézményeinek belső ellenőrzését.
(2) A belső ellenőri tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a nemzetközi belső

ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók
alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a Társulás Elnöke, valamint a
Munkaszervezet vezetője által jóváhagyott “Belső Ellenőrzési Kézikönyv” szerint kell
végezni.

8. Mozgókönyvtári feladatok
A Társulás közreműködik a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató

hely kialakítását biztosító önkormányzatok  területén  mozgókönyvtári szolgálat
működtetésében.

A Társulás  a II. fejezet  (2) bekezdésében felsorolt feladat- és hatáskörök keretein
belül a fent felsorolt feladatokon túlmenően további feladatok ellátásáról is
dönthet. )

IV. fejezet
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

1. A tagsági jogviszony keletkezése

(1) A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi minősített többséggel hozott
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.

(2) A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napján, vagy tárgyév július 1.-el lehet, a
csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozattal
dönt.

(3) A csatlakozásról a képviselő testületnek - ha törvény eltérően nem rendelkezik -
legalább hat hónappal korábban, minősített döntéssel kell döntenie. Erről a Társulási
Tanácsot értesíteni kell.
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(4) (Az önkormányzatok határozattal hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettség-vállalással
járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többlet-
finanszírozását érintő döntéseket. )

2. A tagsági jogviszony megszűnése

(1) A társulási tagság megszűnik:
a) a Társulásból történő kiválással. A Társulásból kiválni (a törvényben meghatározott

esetben, illetve ) a naptári év utolsó napjával, vagy tárgyév július 1.-el lehet.
A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési
önkormányzat képviselő-testülete 6 hónappal korábban köteles meghozni, és azt a
Társulási (tagjaival) Tanáccsal közölni.

b) (ha a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (több mint
hat hónapig) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás
befizetési kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tesz eleget, a
nem fizető tagot a Társulás tagjainak minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával kizárhatja.)

c) ha a település megszűnik (, összeolvad vagy egyesül.)
(2) Kiválással nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag a Társulással

szemben fennálló elszámolási, fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

3. A Társulás tagnyilvántartása

(1) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati
jog megállapításának alapja is.

(2) A tagok nyilvántartását e Társulási Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) (A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
- belépés időpontját,
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként

kapott összeget,
- a tagság megszűnésének időpontját,
- a szavazati jog mértékét.

(4) A tagnyilvántartást a Kistérségi  Iroda vezeti.)

4. A Társulás szervei

(1) A Társulás szervei a Társulási Tanács, (a Társulás elnöksége), Döntés-előkészítő és
Koordinációs Bizottság, a Társulás elnöke, alelnöke, (elnökhelyettesei,) a Pénzügyi
Bizottság, a Társulás szakmai, ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai
és eseti bizottsága(i). (a mikro-körzeti társulás(ok), valamint a Kistérségi  Iroda.)

Megjegyzés: A 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés szerint a társulási
tanács tagjai közül egy alelnököt választhat.

(2) (A Társulási Tanács egyben a kistérségi fejlesztési tanács feladatkörét is ellátja.
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A kistérségi fejlesztési tanács működésére a jelen megállapodásban és a
területfejlesztési törvény feladat- és hatáskörre, továbbá eljárási szabályokra
vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.)

5. Társulási Tanács

(1) A Társulás döntést hozó, vezető szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a
társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről
a képviselő-testület rendelkezik.

(2) A helyettesként eljáró alpolgármester, illetve a képviselő-testület által megbízott
személy jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A
képviselő testületnek a polgármester helyettesítése  tárgyában hozott határozatát
írásban kell a (Kistérségi Irodához) Társulás elnökéhez benyújtani.

(3) (Területfejlesztési ügyekben a polgármestert a  helyettesítésre  meghatalmazott  másik
polgármester helyettesíti.)

(4) Az önkormányzati választásokat követően a társulási tanács ülését a (többcélú
kistérségi) társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze,
és vezeti a társulás elnökének megválasztásáig. (A társulási tanács alakuló ülésén
mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását.)

(6. Társulás Elnöksége)

6. Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottság
(1) A Társulás Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottsága (elnöksége:) 7 tagú. A

(Társulás Elnökségének) Bizottság tagjai az  elnök, az (elnökhelyettesek) alelnök és a
Társulási Tanács által a Tanács tagjai közül az önkormányzati ciklus idejére
megválasztott polgármesterek.

(2) A (Társulás Elnökségének) Döntés-előkészítő Bizottság tagjainak megválasztásánál
figyelemmel kell lenni a területi elvre is, továbbá arra, hogy a városi polgármesterek –
tisztségviselőként, vagy tagként – a(z Elnökség) Bizottság tagjai legyenek.

(3) A (Társulás elnöksége) Bizottság segíti a Társulás elnökének és (elnökhelyetteseinek)
alelnökének (a) munkáját, közreműködik a Társulási Tanács döntéseinek
előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulási Tanács tagjaival, és közreműködik a
döntések végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében, ide értve a
munkaszervezeti feladatok ellátásának ellenőrzését, felügyeletét is. (Az  Elnökség  a
Társulási Tanács ülései közötti időben intézkedik az időközben aktuálissá  váló
ügyekben,  sürgős esetben a Tanács hatáskörébe tartozó ügyben is dönthet, de erről a
Társulási Tanács soron következő ülésén be kell számolnia. Az Elnökség helyettesítő
jogköre nem terjed ki az egyhangú vagy minősített többséggel meghozható
döntésekre, kivéve a kistérségi fejlesztést szolgáló pályázatok benyújtásáról szóló
döntést amennyiben a késedelem a pályázat sikerét veszélyeztethetné. A  jogszabály
alapján a Társulási  Tanács  kizárólagos hatáskörébe  tartozó ügyekben az Elnökség
döntést nem hozhat.)

Megjegyzés: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.évi
CVII. törvénytől eltérően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény külön nem ismeri a Társulás Elnökségének intézményét. A társulás
nagy taglétszámára tekintettel azonban feltétlenül indokolt a döntések előkészítése és
végrehajtásuk szervezése, továbbá a társulás tisztségviselői munkájának segítésére egy a
társulási tanács egészénél szűkebb körű testületi szerv meghagyása.
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A 95. § ( 2 ) bekezdése értelmében a társulási tanács döntéseinek előkészítésére,
végrehajtásuk szervezésére bizottságokat alakíthat.
Egy Döntés- előkészítő és Koordinációs Bizottság létrehozását javaslom, melynek tagjai a
6.  (1) pontban felsorolt személyek, feladatai - a Társulási Tanácsot helyettesítő jogkör
kivételével – a jelenlegi Elnökség feladataihoz hasonló feladatok lesznek.

7. Társulás Elnöke, (Elnökhelyettesei) Alelnöke

(1) A társulási tanács (alakuló ülésén) titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök
helyettesítésére, munkájának segítésére (elnökhelyetteseket) alelnököt választ. (Az
elnököt első helyen az általános elnökhelyettes, őt követően az elnökhelyettes
helyettesítheti. Az elnök és az elnökhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetére a
Tanács tagjai közül helyettesítésre a Társulás valamely tagönkormányzatának
polgármestere is megbízható. ) Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása
esetén a társulási tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

(2) Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az
(elnökhelyettesek) alelnök személyére  a társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás
elnökének és (elnökhelyetteseinek) alelnökének megválasztásához minősített többség
szükséges. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata
szükséges.

(3) A Társulás elnöke egyben a(z Elnökség) Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottság
elnöke. Az elnököt a Társulási Tanács tagjai sorából, az önkormányzati választási
ciklus idejére választja meg.

(4) A Társulási Tanács elnöke, alelnöke képviseli a Társulást. (Távolléte, vagy
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a
Társulás általános elnökhelyettese, az ő távolléte vagy akadályoztatása esetén pedig
a másik elnökhelyettes látja el. )

(5) Az  elnök ( az általános elnökhelyettes és az elnökhelyettes ) és az alelnök között
szakterületi munkamegosztás  alakítható ki.  Az ily módon kialakított feladatmegosztás
alapján feladatkörükben a tisztségviselők önállóan jogosultak eljárni.

(6) A tisztségviselők között  kialakítandó munkamegosztás a Társulási  Tanács
jóváhagyásával  lép  hatályba.

(7) Az elnök ( az általános elnökhelyettes és az elnökhelyettes ) és az alelnök részletes
feladatairól és hatásköréről a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata és a
Társulási Tanács  határozata  rendelkezik.

8. Pénzügyi Bizottság

(1) A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottságnak ( 7 ) 5 tagja van.

(2) A Pénzügyi Bizottság elnökét és további legalább (3) 2 tagját a Társulási Tanács tagjai
közül kell választani a választásra vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok
szerint.

9. Ágazati és Eseti Bizottságok

(1) (A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátására,
illetve a kistérség egy vagy több konkrétan meghatározott  feladatának előkészítésére
és végrehajtására, a) A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának
szervezésére bizottságokat hozhat létre a tagjaiból, illetve a kistérség területén
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működő gazdasági szervek, intézmények, továbbá a lakosság önszerveződő
közösségeinek képviselőiből.

(2) A bizottságok tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a Társulási
Tanács határozza meg.

(3) A bizottságok Tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottságok tagjaira bármely
tanácstag javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából
e feladatra megválasztott tag láthatja el. A bizottság külsős tagjai megválasztása során
tagként olyan személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és
tevékenykedik a Társulás működési területén (kistérségben). A bizottságok tagjai közé
az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági
tagot is kell választani.
A Társulás bizottsági tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

(4) A bizottság elnöke a bizottság állásfoglalásairól, javaslatairól, intézkedéseiről a
Társulási Tanács elnökét (a Kistérségi Iroda útján) írásban tájékoztatni köteles, kivéve
ha azokról a Társulási Tanács ( vagy az Elnökség ) ülésén ad  tájékoztatást.

10. Mikro-körzeti (társulás) együttműködés

(1) A Mikro-körzeti (társulás) együttműködésben a (Többcélú Kistérségi) Társulásnak
(azon) azok a tagjai(ból (polgármestereiből) áll, mely tagok) vesznek részt, akik e
társulási megállapodás keretei között, külön megállapodással a kistérségen belül az
önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát vagy szabadon
választott feladatát együtt oldják meg.

(2) A mikro-körzeti (társulás feladata) együttműködés keretében történik a mikro-körzeti
megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja, ellenőrzése, a
megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint
a hatékony működtetés szervezése, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.

(3) A mikro-körzeti együttműködésről rendszeresen tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot.

(11. A Kistérségi  Iroda

(1) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását az önálló
jogi személyként létrehozott, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező teljes jogkörű
költségvetési szervként működő Kistérségi Iroda közreműködésével látja el.

(2) A Kistérségi  Iroda  a  társulás önálló munkaszervezete.
(3) A  Kistérségi  Iroda feladata különösen:

a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése,
b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi az

önkormányzatoknak, a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési
programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,

c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével,
a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő szervezetekkel,
intézményekkel,  a minisztériumok, országos hatáskörű szervek  regionális illetve
kistérségi képviselőivel,

d) részt  vesz a hazai kistérségek közötti és a nemzetközi együttműködésben
e) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és

vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához
megbízást vállalhat.
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(4) A Kistérségi  Iroda létrehozásáról, megszüntetéséről,  alapító okiratának
módosításáról,  a Kistérségi Iroda vezetőjének kinevezéséről és felmentéséről  a
Társulási Tanács  minősített szótöbbséggel dönt.

(5) A Kistérségi Irodát – annak vezetőjén keresztül – a Társulási Tanács irányítja, és
egyben gyakorolja az iroda vezetője feletti alapvető munkáltatói jogokat. Az iroda
vezetője feletti egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke,  akadályoztatása,
távolléte esetén  elnökhelyettese  gyakorolja. A  Kistérségi Iroda alkalmazottai feletti
munkáltatói jogokat az irodavezető gyakorolja.

(6) A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti
létszámot.

(7) A munkaszervezet részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve
a Kistérségi Iroda Alapító Okiratában kell meghatározni. )

11. A Társulás működésével kapcsolatos munkaszervezeti, szakmai,
ágazati, koordinációs feladatok

(1)
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ( döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése )  Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

(2)
Az (1) pontban jelzett feladatok ellátásának részletes feltételeit, finanszírozásának módját
a Társulás és Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala megállapodásban rendezik.
A Megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról a Társulási Tanács minősített többséggel
dönt, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pedig saját szabályzatainak
megfelelően dönt e kérdésben.
(3)
A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet és egyéb
szervet alapíthat. Szakmai, koordinációs, továbbá pályázati feladatok ellátására megfelelő
szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyt alkalmazhat, illetve bízhat meg.
A feladatok jellegére tekintettel jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek egyes feladatok elvégzésére megbízást adhat, illetve vállalkozási szerződést
köthet.

V. fejezet
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE

1. A Társulási Tanács ülései

(1) A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.
(2) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább (négy) két alkalommal;
b) a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben;
c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak

kézhezvételétől számított 15 napon belül;
d) a (közigazgatási hivatal) megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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(3) A Társulási Tanács ülése nyilvános.
(4) A Társulási Tanács

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(5) A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és
formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
(6) A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az alelnök,
mindkettőjük együttes akadályoztatása a korelnök (őt helyettesítő elnökhelyettes) hívja
össze, illetve vezeti le.
A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.
(7) a) A  Társulási  Tanács ülése határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok

több mint felével rendelkező tag ( minimum (21), a kilépési szándékukat jelző
önkormányzatok kiválását követően: 14 ) jelen van. ( és a jelen lévő  tagok által
képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást
alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. )

b) Az V. fejezet  3. pont (2) bekezdésének alkalmazása  esetén a Társulási Tanács
ülése akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok több mint 75 %-ával
rendelkező tag jelen van.

( c)A Kistérségi Fejlesztési Tanács ülése határozatképes, ha az ülésén a szavazati
joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. )

(8) A Társulási Tanács üléseiről - az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti - jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által jegyzőkönyv hitelesítőnek felhatalmazott
társulási tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell
küldeni a (Közigazgatási Hivatalnak) Megyei Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre
vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
((9) Amennyiben a Társulási Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanácsként működik, úgy a
jelen megállapodásban foglaltak szerint tartja üléseit, és hozza döntéseit, a
területfejlesztésről szóló törvény feladat- és hatáskörre, továbbá eljárási szabályokra
vonatkozó rendelkezéseinek egyidejű figyelembe vétele és értelemszerű alkalmazása
mellett.
(10) A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként,
tanácskozási joggal rendelkező tagként, meghívottként, illetve konzultációs joggal
rendelkezőként részt vevők körét a területfejlesztési törvény 10/D. § (1) és (2) bekezdései
sorolják fel. )
( 9 ) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.

2. A Társulási Tanács döntései

(1) A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
(2) A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi

forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések
megjelenési formája. ( A Társulásban résztvevő önkormányzatok, amennyiben külön
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döntésükre szükség van, a határozatban megjelölt döntéstől eltérő, más tartalmú
döntést nem hozhatnak. )
Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási
tag önkormányzatának eltérő véleménye esetén a Tanácsnak a döntését újra lehet
tárgyalni.

(3) Az újratárgyalást a mérlegelendő okok és indokok megjelölésével az aggályokat
megfogalmazó testület polgármesterének kell ( a Kistérségi Iroda útján ) a Tanács
elnökénél bejelenteni.

(4) Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés
sikertelensége esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást
alapos ok nélkül meg nem kötő, azt akadályozó önkormányzat hibájából a Társulásnak
kára származik, úgy az igazolt kárt az okozó köteles a Társulásnak megfizetni.

(5) A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat
és lakossága, a megtagadott megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti
igénybe.

3. A tagok szavazatainak száma

(1) A Társulási Tanácsban az egyes  tagönkormányzatokat (a települési  önkormányzatok
többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6.§ (1)) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § ( 8 ) bekezdése alapján
egy-egy szavazat  illeti  meg. Ezt a  Társulási  Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.

(2) Abban az esetben,  ha  az  (1) bekezdésben  szereplő  módon hozott döntést  a
Társulási  Tanács bármely tagja  sérelmesnek tartja kezdeményezheti, hogy a Tanács
a kérdést  következő ülésén újra tárgyalja meg és arról ismételten szavazzanak a
Társulás tagjai. Ebben az esetben a megismételt szavazásnál a szavazatok számát a
települések lakosságszámához igazodva kell  figyelembe venni. A lakosságszámhoz
igazodó szavazatszámokat a Társulási Megállapodás  2. számú  melléklete
tartalmazza.

(3) A szavazatok számán  a  (2) bekezdés  szerinti  szavazásnál: Sopront  illeti meg  a
szavazatok 50 %-a,  míg a többi település a ( 2007.) 2012. január 1-jei lakosságszám
alapján lakosságarányosan osztozik a másik 50 %-on.

(4) A Társulási Tanács tagjait ebben  az esetben megillető szavazatszámokat a jelen
megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.  A határozatképességre az SZMSZ
tartalmaz részletes rendelkezéseket.

4. A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

(1)  A Tanács döntéseit egyszerű, illetve minősített többséggel, ( valamint egyhangúlag )
hozza.

((2) Egyhangú döntés szükséges a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének
kimondásához, a  Társulás és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
(SZMSZ ) megalkotásához, a területfejlesztési törvény 10/C. § (2) bekezdés b), c), e),
k) és m) pontjaiban meghatározott ügyekben.
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Abban az esetben, ha a Tanácsülésen nem születik a fenti  ügyekben egyhangú
döntés, úgy a Társulási Tanács  30 napon belül megismételt ülésén minősített
szavazati aránnyal  dönt. )

(3) Minősített többség szükséges:
- a Társulási Megállapodásnak az egyes tagönkormányzatok által történő

elfogadására, módosítására vonatkozó javaslatról történő döntéshez,
- a Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás

adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, valamint
fegyelmi büntetés kiszabásához,

- a költségvetés jóváhagyásához és a zárszámadás elfogadásához,
- 500.000,-Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi

döntéshez, amennyiben arra a Tanács által jóváhagyott költségvetés nem  biztosít
fedezetet,

- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, módosításához,
- a Társulási Tanács által a (kis) térségi fejlesztést szolgáló – pénzügyi hozzájárulást

igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához,  amennyiben a jóváhagyott költségvetésben az önrésznek
nincs meg a fedezete,

- intézmény, szervezet alapításához, megszüntetéséhez, alapító okiratának
módosításához

- zárt ülés elrendeléséhez,
- a társulás tagjának a pénzügyi kötelezettség teljesítésének felróható elmulasztása

miatti kizárásához.

(4) A Társulási Tanácsban

a)
a minősített  többséghez legalább annyi tag igen szavazata  szükséges, amely
(meghaladja) eléri a társulásba tartozó települések számának több mint felét ( 2/3-át   (
minimum 27 )) és  az általuk képviselt települések lakosságszáma eléri a társulás
lakosságszámának felét.

b)
az  V. fejezet  3. pont  (2)  bekezdése  alapján megismételt  szavazás esetén minősített
minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a  társulás tagjai által birtokolt összes szavazat 75 %-át, és az általuk
képviselt települések lakosságszáma eléri a társulás lakosságszámának felét.

c)
minden  egyéb esetben a döntéshez legalább annyi tag  igen szavazata  szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk képviselt
települések  lakosságszámának egyharmadát.
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d)
az  V. fejezet 3. pont (2)  bekezdése  szerinti  újból szavazásnál minden egyéb esetben
a döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a 75 %-át, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.

((5) A Kistérségi Fejlesztési Tanácsban
a) a (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével törvény egyes döntésekhez előírhatja a

szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-ának támogató szavazatát (minősített többség).
b) ha a törvény mást nem ír elő, a döntéshez a jelenlévő tagok többségének szavazata

szükséges (egyszerű többség). Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.)

5. A Társulás más szerveinek ülései

((1) a) A Társulás Elnökségének üléseit a Társulás elnöke (a Kistérségi Iroda útján) hívja
össze. Köteles összehívni az Elnökséget Társulási Tanács ülései előtt. A társulás
feladatainak ellátása érdekében az elnök az Elnökség ülését szükség szerint hívja
össze.
b) Az Elnökség érvényes határozatot ülés tartása nélkül, távközlési eszközök (telefon,

telefax, e-mail) igénybevételével is hozhat. Ülés tartása esetén a személyes
részvételben akadályozott tag szavazatát az előbbi módon leadhatja.

c) Az ülésén elhangzottak lényegét, továbbá döntéseit írásban rögzíti, jegyzőkönyv
formájában, melyet az ülést levezető elnök vagy elnökhelyettes, továbbá az
elnökség egy további tagja hitelesít.

d) Az Elnökség - koordináló, döntés-előkészítő- munkájáról a Társulási Tanács ülését
szükség szerint tájékoztatja.)

(2) A (Tanács Elnöksége,) Társulás Döntés-előkészítő és Koordinációs Bizottsága,
Pénzügyi Bizottsága, továbbá ágazati és eseti bizottsága, (mikro-körzeti társulása)
határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. E szervek döntési javaslataikat a
jelenlévő tagok egyszerű többsége szavazatával hozzák meg. ( Az Elnökség összes
tagjához viszonyított 3/4-es többséggel dönthet azokban az ügyekben, melyekről a
Tanács minősített  többségű  szavazással dönt. )

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze (a Kistérségi Iroda
közreműködésével). Összehívásukat a szervek bármely tagja a napirend
megjelölésével kezdeményezheti.

(4)A Társulás működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban
(SZMSZ) kell megállapítani. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a
Társulási Megállapodásban rögzített szabályokkal.
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VI. fejezet
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. A Társulás tagjainak jogai

(1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat
megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

(2) Képviselője választhat, választható és delegálható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
(3) Teljes joggal képviseli a társulási tanácsi ülésen a saját önkormányzata érdekeit.
(4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
(5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait

és információit.
(6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
(7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
(8) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért

pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb
pénzbevétel stb.).

(9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben,
jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

(10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni; betekinthet a Társulás irataiba.

(11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.

(12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

2. A Társulás tagjainak kötelességei

(1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
betartása.

(2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve
a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

(3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
(4) A Társulás határozatainak végrehajtása.
(5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a Társulás

vezetőivel való egyeztetése, illetve a Társulással való közlése.
(6) Befizetési kötelezettségek teljesítése.
(7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges

adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
(8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések

teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
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VII. fejezet
A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

(1) A (többcélú kistérségi) társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a
(többcélú kistérségi) társulást illeti meg.

(2) A (többcélú kistérségi) társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A
(többcélú kistérségi) társulás költségvetését a társulási tanács önálló költségvetési
határozatban állapítja meg. (A költségvetési  határozat meghatározza  a  többcélú
társulás költségvetését,  és  elkülönítetten a Kistérségi Iroda, mint önálló  jogi
személyiségű költségvetési szerv költségvetését is.)

((3) A társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemet is tartalmazó
központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a többcélú kistérségi társulás
igényli. Ezek igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására, a Magyar
Államkincstár részéről történő felülvizsgálatára és finanszírozására az Áht.  63-64/E. §
rendelkezéseit kell alkalmazni. )

(4) A költségvetés végrehajtásáról a társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik.
(A (többcélú kistérségi) társulás költségvetése magában foglalja a társulás által
létrehozott illetve fenntartott intézmények,  költségvetési szervek költségvetését is.)

(5) A (többcélú kistérségi) társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési
határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az
előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi
pénzforgalmi jelentés készítésére az (Áht. 67-74. § és 75-77. §, valamint a 79-83. §-
ainak) államháztartási törvény és végrehajtási rendelete helyi önkormányzatokra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a
(többcélú kistérségi) társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott
feladatokat a társulási tanács elnöke (, a jegyző részére meghatározott feladatokat a
többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője ) látja el.

(6) A (többcélú kistérségi) társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzata
terhére vonatkozó kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ezek ellenjegyzésére a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

(7) (A Társulásnak a kistérségi fejlesztési tanács céljaira juttatott forrásait és az e célból
teljesített kiadásait elkülönítetten kell kezelni,  illetve  nyilvántartani.)

2. A Társulás pénzügyi forrásai

A Társulás valamennyi tagja köteles a lakosságszámhoz igazodó, és a tárgyévre
vonatkozó költségvetési határozatban meghatározott mértékű tagdíj fizetésére, mely
elsősorban a munkaszervezeti és az általános működési költségek fedezetére, pályázati
önrészre, tartalékképzésre szolgál.
Az egyes ágazati feladatok költségeit az erre vonatkozó külön megállapodások alapján
azok az önkormányzatok fedezik, melyek az adott feladatellátásban részt vesznek, illetve
a társulás által biztosított, megszervezett szolgáltatásból részesülnek.

(1) Kötelező befizetés:
a) Évenként a tag az önkormányzat folyó évi költségvetése tervezésében szereplő

népességszám után településenként hozzájárulást fizet a működési költségek
biztosítása érdekében. A hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács a költségvetési
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határozatában állapítja meg. Ezt minden évben két részletben, az első részletet
június 30-ig, a második részletet november 30-ig kell befizetni a ( Sopron-Fertőd
Kistérség Többcélú ) Társulás(a) számlájára.

b) A feladat-ellátási költségeknek az adott feladat ellátásban részt venni kívánó
önkormányzatok által egymással, illetve a Társulással kötött megállapodásban
szereplő a Társulási Tanács által is jóváhagyott (megállapított) összege.

(2) Saját elhatározáson alapuló befizetés: a tag önkormányzatok átmenetileg szabad
forrása meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a
Társulás feladatai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében.

(3) Egyéb:
- állami támogatás, hozzájárulás,
- állami, uniós pályázati forrás,
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó,

az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,
- a kihelyezett összeg hozadéka.
- az előző évek során keletkezett pénzmaradvány

(4) A Társulás pénzeszközeit, az adott évben fel nem használt tőkét csak a számlavezető
banknál lekötött betétben lehet elhelyezni, vagy állami, illetve az állam által teljes
egészében garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű értékpapírba lehet befektetni.

(5) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, (távollétében vagy
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, továbbá a Kistérségi Iroda vezetője és
gazdasági vezetője), alelnöke, illetve az elnök által erre írásban felhatalmazott
személyek gyakorolhatnak.

(6) A Társulás költségvetésére és annak végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala
a Társulási Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:
- meghatározza a befizetések összegét, idejét,
- gondoskodik a pénzek kezeléséről,
- meghatározza a Társulás költségvetését,
- elbírálja a konkrét támogatási igényeket,
- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,
- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő

támogatások folyósításának részletes szabályait és a visszafizetés feltételeit és
szabályait,

- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.
(7) A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A Pénzügyi

Bizottság jelentése mellett a Társulási Tanács elnöke évente írásban beszámol a
Társulás költségvetésének végrehajtásáról.

(8) A  Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait (a Kistérségi Iroda) Sopron MJ
Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek keretében a Tanács által  jóváhagyott
költségvetés végrehajtása során,  annak keretei között a Társulás elnöke és Sopron
MJ Város jegyzője által erre felhatalmazott személyek (munkaszervezet  vezetője és
gazdasági vezetője) együttes aláírással gyakorolják a számla feletti rendelkezési  jogot
a költségvetési szervek  gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

(9) Közös intézmények fenntartása, finanszírozása:
a) A közös intézmények fenntartása és finanszírozása (a vonatkozó állami

költségvetési normatívákból) pályázati forrásokból, állami támogatásból, és a
tagönkormányzatok hozzájárulásából történik. A pénzügyi források (normatívák és
azok leigénylése,) felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások
szerint történik.

b) (A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők
a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. )
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c) A közös fenntartású intézmények (normák által nem fedezett) kiadásai forrásául a
Társulás saját bevétele vehető igénybe. Dönthet a Tanács pótbefizetésről is, de
ehhez az érintett önkormányzatok egyetértése is szükséges.

d) A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás
költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási
Tanács dönt.

3. A feladatellátással, a pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatos
rendelkezések

Megjegyzés: Ez az új fejezet a jogszabályi rendelkezéseknek való
megfelelés céljából kerül beépítésre !

(1) A Tárulás általános munkaszervezeti és általános működési költségeire az éves
költségvetési határozatban meghatározott mértékű tagdíj szolgál. Ennek keretében a
társulás tagjai igénybe vehetik mindazokat a szolgáltatásokat ( információ,
adatszolgáltatás, koordináció, szervezési, képviseleti  stb. feladatok ), melyek
biztosítása nem igényel külön vagyoni hozzájárulást. A vagyoni hozzájárulást igénylő
szolgáltatásokat azok az önkormányzatok vehetik igénybe, melyek az adott feladat
ellátásának költségeihez az erre vonatkozó megállapodásnak, illetve társulási tanácsi
döntésnek megfelelően hozzájárultak. A szolgáltatásokat igénybe vevő
önkormányzatok a számukra biztosított szolgáltatással arányos vagyoni hozzájárulást
teljesítenek. A vagyoni hozzájárulást elvi alapon ( pl. a szolgáltatást igénybe vevők
száma) kell meghatározni, és annak felhasználásáról  el kell számolni.

(2) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy - az adott önkormányzat által
írásban kifejezetten vállalt közös feladatellátás tekintetében - vállalt pénzügyi
szolgáltatást nem teljesítő, avagy részben teljesítő önkormányzattal szemben -
amennyiben a Társulási Tanács elnökének írásbeli felszólítása kézhez vételétől 8
naptári napos póthatáridőre sem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek – a Társulási
Tanács döntpése alapján hajtható végre a hozzájárulás teljesítése azzal, hogy az
eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.

(3) A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy - az adott önkormányzat
által írásban kifejezetten vállalt közös feladatellátás tekintetében - felhatalmazó
levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését,
adatait és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a
felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát
kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

(4) Amennyiben nem teljes körű, hanem csak „mikro-körzeti” szintű feladatellátásra
kerül sor, úgy ezen feladatok ellátásáról és a költségviselés módjáról a tagok külön
állapodnak meg. A megállapodásról a Társulási Tanácsot tájékoztatják.

(5) A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő
gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján végzi, amely a társulás
pénzforgalmát elkülönített számlá(ko)n kezeli. A pénzforgalomról a Polgármesteri
Hivatal részletes elszámolást készít, melyet a Társulási Tanács a költségvetési
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beszámoló napirendre tűzésével egyidejűleg vitat meg.  A Társulás pénzügyi
helyzetéről, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos pénzfelhasználás,
kötelezettség vállalás aktuális helyzetéről a Társulás bármely tagja év közben is
bármikor szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatást kérhet.

(6) Az Áht. 27. § (4) bekezdése alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,  adatszolgáltatási
és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait
ellátó Sopron MJ Városi Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

(3.) 4. A Társulás tagjának (kilépése), kiválása esetén a vagyoni
kérdések rendezése

(1) A Társulásból történő kiválás, ( kizárás ) esetén a Társulás tagjai által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni. (Annak kiadására a társulás tagja csak abban az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben
az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj
illeti meg.) Vagyontárgy kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak
természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az
esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti
meg.

(2) Amennyiben a kilépő önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból, vagy
forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel
arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati
(támogatást) hozzájárulást ne fizesse meg.

(3) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban
részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette,
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára
az általános szabályok szerint nyílik meg.

VIII. fejezet
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

(1) A Társulás megszűnik, ha:
a)ha a megállapodásban meghatározott idő eltelt, vagy törvényben meghatározott

megszűnési feltétel megvalósult
b) megszűnését valamennyi tag képviselő-testület minősített többséggel hozott

határozattal kimondja,
(b.)(a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 1. § (8) bekezdése szerint)
c) a törvény erejénél fogva
d) a bíróság jogerős döntése alapján

(2) A társulás megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
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(A Társulás megszűnése esetén) A kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont a tagoknak - a Társulás fennállása alatt teljesített - hozzájárulásai arányában,
a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.
Nem vonatkozik ez a korábbi központi, kötött felhasználású normatív támogatásokra,
melyet az egyes önkormányzatok a társulás keretében ellátott feladatokra kaptak.

(3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. Az egyes tagokra jutó vagyoni részt
elsősorban pénzben kell kifizetni.

((4) A felosztás elvei a következők:
- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a

vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb
támogatások.)

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a
megszűnéskor az önkormányzatot. )

(5) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése
nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

(6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmazhatnak (későbbi,
halasztott fizetés, (csere) stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik.

(7) A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják
a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során - a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében - a használati
joggyakorlás átengedése feltételeiben megállapodnak.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen megállapodás módosításához valamennyi társult önkormányzat (közül az
utolsóként jóváhagyó önkormányzat ) képviselő-testületének minősített többséggel
hozott jóváhagyó határozta szükséges. (határozatával válik hatályossá.)

(2) E Társulási Megállapodás melléklete a Többcélú  Társulás tagjainak jegyzéke

(3) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
A helyi önkormányzatok képviselő testületei között a társulás működése során felmerülő
vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
(4) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és

az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
(5) Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példány tárolása a

Társulás Elnökénél, 1 példány az Alelnöknél, 1 további példány tárolása pedig a
munkaszervezetnél történik. Minden Szerződő Fél számára átadásra kerül az aláírást
követően az eredetivel mindenben megegyező hitelesített példány.
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A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek
aláírásukkal látják el.

Sopron Megyei Jogú
Város
közgyűlése nevében: Dr, Fodor Tamás

polgármester
Ágfalva község képviselő-
testülete nevében:

Gaál István
polgármester

Agyagosszergény község
képviselő-testülete nevében:

Szabó Alfonz
polgármester

Csáfordjánosfa község
képviselő-testülete
nevében:

Titkovits Pál
polgármester

Csapod község képviselő-
testülete nevében:

Kocsis László
polgármester

Csér község képviselő-
testülete nevében:

Várallyay István
polgármester

Ebergőc község képviselő-
testülete nevében:

Both József
polgármester

Egyházasfalu község
képviselő-testülete
nevében:

Sándor József
polgármester

Fertőboz község
képviselő-testülete
nevében:

Tóth József
polgármester
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Fertőd város képviselő-
testülete nevében:

Kocsis Ferenc
polgármester

Fertőendréd község
képviselő-testülete nevében:

Rádler István
polgármester

Fertőhomok község
képviselő-testülete
nevében:

Horváth Attila
polgármester

Fertőrákos község
képviselő-testülete nevében:

Baltigh Márta
polgármester

Fertőszentmiklós város
képviselő-testülete
nevében:

Horváth Tibor
polgármester

Fertőszéplak község
képviselő-testülete
nevében:

Kóbor Attila
polgármester

Gyalóka község képviselő-
testülete nevében:

Kincse Attila
polgármester

Harka község képviselő-
testülete nevében:

Szabó Károly
polgármester

Hegykő község képviselő-
testülete nevében:

Szigethi István
polgármester

Hidegség község
képviselő-testülete
nevében:

Kovács István
polgármester



27/35

Iván község képviselő-
testülete nevében:

Baráth Károly
polgármester

Kópháza község
képviselő-testülete
nevében:

Grubits Ferenc
polgármester

Lövő község képviselő-
testülete nevében:

Balics János
polgármester

Nagycenk község
képviselő-testülete
nevében:

Csorba János
Polgármester

Nagylózs község képviselő-
testülete nevében:

Tóthné Szigethi Éva
polgármester

Nemeskér község
képviselő-testülete
nevében:

Joóné Nagy Csilla Emőke
polgármester

Pereszteg község
képviselő-testülete
nevében:

Sellei Tamás
polgármester

Petőháza község
képviselő-testülete
nevében:

Piskolti Béla
polgármester

Pinnye község képviselő-
testülete nevében:

Farkas Tamás
polgármester

Pusztacsalád község
képviselő-testülete
nevében:

Balogh Ferencné
polgármester
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Répceszemere község
képviselő-testülete nevében:

Radics László
polgármester

Répcevis község képviselő-
testülete nevében:

Hollósi Péter
polgármester

Röjtökmuzsaj község
képviselő-testülete nevében:

Kiss József
polgármester

Sarród község képviselő-
testülete nevében:

Turi Lajos
polgármester

Sopronhorpács község
képviselő-testülete nevében:

Talabér Jenő
polgármester

Sopronkövesd község
képviselő-testülete nevében:

Fülöp Zoltán
polgármester

Szakony község képviselő-
testülete nevében:

Farkas Gyula
polgármester

Újkér község képviselő-
testülete nevében:

Hettlinger Károly
polgármester

Und község képviselő-
testülete nevében:

Guzmits Ferenc
polgármester
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Völcsej község képviselő-
testülete nevében:

Szőke Attila
polgármester

Zsira község képviselő-
testülete nevében:

Dorogi Árpád
polgármester



Záradék

A Társulási Megállapodás módosításokkal történt egységes szerkezetbe foglalását az
alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait, önmagukra és
testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Önkormányzat neve:                                            A  határozat kelte, száma:
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1. számú melléklet

A Társulása tagjai, székhelye, lakosságszáma és szavazatainak
száma

Tagok neve, székhelye Polgármester Lakosságszám
2012.01.01.

Szavazat-
szám

1. Ágfalva Soproni u. 3. 9423 Gaál István 2126 1
2. Agyagosszergény Kossuth u.

16. 9441
Szabó Alfonz 887 1

3. Csáfordjánosfa Hunyadi J.
u. 1. 9375

Titkovits Pál 216 1

4. Csapod Fő u. 21. 9375 Kocsis László 554 1
5. Csér Fő u. 41. 9375 Várallyay István 40 1
6. Ebergőc Kossuth L. u. 16.

9473
Both József 154 1

7. Egyházasfalu Fő u. 89.
9473

Sándor József 873 1

8. Fertőboz Fő u. 17. 9493 Tóth József 279 1
9. Fertőd Madách sétány 1.

9431
Kocsis Ferenc 3348 1

10. Fertőendréd Fő u. 68. 9442 Rádler István 604 1
11. Fertőhomok Akác u. 44.

9491
Horváth Attila 652 1

12. Fertőrákos Fő u. 15. 9421 Baltigh  Márta 2239 1
13. Fertőszentmiklós Szent

István u. 19. 9444
Horváth Tibor 3798 1

14. Fertőszéplak Petőfi S. u. 2.
9436

Kóbor Attila 1303 1

15. Gyalóka Fő u. 14. 9474 Kincse Attila 75 1
16. Harka Nyéki u. 34. 9422 Szabó Károly 1810 1
17. Hegykő Iskola u. 1. 9437 Szigethi István 1433 1
18. Hidegség Petőfi S. u. 1.

9491
Kovács István 375 1

19. Iván Fő u. 84. 9374 Baráth Károly 1333 1
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20. Kópháza Fő u. 15. 9495 Grubits Ferenc 2092 1
21. Lövő Fő u. 181. 9461 Balics János 1445 1
22. Nagycenk Gyár u. 2. 9485 Csorba János 1889 1
23. Nagylózs Vörösmarty u.

31./A  9482
Tóthné  Szigethi
Éva

1014 1

24. Nemeskér Fő u. 32. 9471 Joóné Nagy Csilla
Emőke

217 1

25. Pereszteg Ady Endre u. 1.
9484

Sellei Tamás 1428 1

26. Petőháza Kinizsi Pál u. 42.
9443

Piskolti Béla 1042 1

27. Pinnye Arany u. 15. 9481 Farkas Tamás 349 1
28. Pusztacsalád Fő u. 64.

9373
Balogh Ferencné 268 1

29. Répceszemere Fő u. 60.
9375

Radics László 306 1

30. Répcevis Devich u. 24. 9475 Hollósi Péter 372 1
31. Röjtökmuzsaj Röjtöki u.

193. 9451
Kiss József 431 1

32. Sarród Rákóczi u. 8. 9435 Turi Lajos 1035 1
33. Sopron, Fő tér 1. Dr. Fodor Tamás 58 214 1
34. Sopronhorpács Fő u. 14.

9463
Talabér Jenő 829 1

35. Sopronkövesd Kossuth L. u.
77. 9483

Fülöp Zoltán 1172 1

36. Szakony Fő u. 164. 9474 Farkas Gyula 431 1
37. Újkér Csikos u. 4. 9472 Hettlinger Károly 998 1
38. Und Fülesi u. 5. Guzmits Ferenc 340 1
39. Völcsej Fő u. 50. 9462 Szőke Attila 375 1
40. Zsira Rákóczi u. 8. 9476 Dorogi Árpád 828 1

40 település összesen:                                                                              97 174

14 társulásból kilépni szándékozó település: 9 203

26 társulást tovább folytató település: 87 971
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2. számú melléklet

A Társulás Településeinek  jegyzéke és a szavazatok száma a
lakosságszám alapján

A Társulási Megállapodás V. fejezet 3. pont (2) bekezdése esetén
alkalmazandó szavazásnál

Tagok neve, székhelye Polgármester Lakosságszám
2012.01.01.

Szavazat-
szám

1. Ágfalva Soproni u. 3. 9423 Gaál István 2116 21
2. Agyagosszergény Kossuth u.

16. 9441
Szabó Alfonz 887 9

3. Csáfordjánosfa Hunyadi J.
u. 1. 9375

Titkovits Pál 216 2

4. Csapod Fő u. 21. 9375 Kocsis László 554 6
5. Csér Fő u. 41. 9375 Várallyay István 40 1
6. Ebergőc Kossuth L. u. 16.

9473
Both József 154 2

7. Egyházasfalu Fő u. 89.
9473

Sándor  József 873 9

8. Fertőboz Fő u. 17. 9493 Tóth József 279 3
9. Fertőd Madách sétány 1.

9431
Kocsis Ferenc 3348 33

10. Fertőendréd Fő u. 68. 9442 Rádler István 604 6
11. Fertőhomok Akác u. 44.

9491
Horváth Attila 652 7

12. Fertőrákos Fő u. 15. 9421 Baltigh Márta 2239 22
13. Fertőszentmiklós Szent

István u. 19. 9444
Horváth Tibor 3798 38

14. Fertőszéplak Petőfi S. u. 2.
9436

Kóbor Attila 1303 13

15. Gyalóka Fő u. 14. 9474 Kincse Attila 75 1
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16. Harka Nyéki u. 34. 9422 Szabó Károly 1810 18
17. Hegykő Iskola u. 1. 9437 Szigethi István 1433 14
18. Hidegség Petőfi S. u. 1.

9491
Kovács István 375 4

19. Iván Fő u. 84. 9374 Baráth Károly 1333 13
20. Kópháza Fő u. 15. 9495 Grubits Ferenc 2092 21
21. Lövő Fő u. 181. 9461 Balics János 1445 14
22. Nagycenk Gyár u. 2. 9485 Csorba János 1889 19
23. Nagylózs Vörösmarty u.

31./A  9482
Tóthné Szigethi
Éva

1014 10

24. Nemeskér Fő u. 32. 9471 Joóné Nagy Csilla
Emőke

217 2

25. Pereszteg Ady Endre u. 1.
9484

Sellei Tamás 1428 14

26. Petőháza Kinizsi Pál u. 42.
9443

Piskolti Béla 1042 11

27. Pinnye Arany u. 15. 9481 Farkas Tamás 349 3
28. Pusztacsalád Fő u. 64.

9373
Balogh Ferencné 268 3

29. Répceszemere Fő u. 60.
9375

Radics László 306 3

30. Répcevis Devich u. 24. 9475 Hollósi  Péter 372 4
31. Röjtökmuzsaj Röjtöki u.

193. 9451
Kiss József 431 4

32. Sarród Rákóczi u. 8. 9435 Turi Lajos 1035 10
33. Sopron, Fő tér 1. Dr. Fodor Tamás 58 214 387 297
34. Sopronhorpács Fő u. 14.

9463
Talabér Jenő 829 8

35. Sopronkövesd Kossuth L. u.
77. 9483

Fülöp Zoltán 1172 12

36. Szakony Fő u. 164. 9474 Farkas Gyula 431 4
37. Újkér Csikos u. 4. 9472 Hettlinger Károly 998 10
38. Und Fülesi u. 5. Guzmits Ferenc 340 3
39. Völcsej Fő u. 50. 9462 Szőke Attila 375 4
40. Zsira Rákóczi u. 8. 9476 Dorogi Árpád 828 8
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40 26
település tekintetében:

Szavazatok  száma összesen: 776 594

Határozatképesség: 583 446

Minősített  többséghez szükséges szavazatok száma: 583 446


