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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24. napján megtartott
üléséről.

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

Vezér Beáta jegyző

Turi Lajos: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mert a
megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő képviselő jelen van. Kérdezem, az előterjesztett napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, kérem a Képviselő-
testületet, aki egyetért az előterjesztett napirendi pontokkal, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

18/2013. (IV. 24.) határozat

Napirendi pontok:

1. 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. Önkormányzati társulások további működtetése
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Egyebek
Előadó: Turi Lajos polgármester

Zárt ülés

4. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Turi Lajos polgármester

1. napirendi pont
2014. évi költségvetési koncepció

(Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Az előterjesztésből is kiolvasható, hogy nagyon kevés információ áll
rendelkezésünkre arról, hogy egyáltalán mi várható 2014-ben, milyen változások lesznek. Én azt
gondolom ez egy formaság. Az építési telkeknél említeném meg, hogy írja, lehetne kialakítani.
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Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Földalap-kezelővel. Lenne érdeklődés a telkekre, de nincs hol
vásárolni. Néhányan mondják, hogy jó lenne itt az öregföldeken, de azt felejtsük el, mert már
megpróbáltuk egyszer, de nem ment. Annyi tulajdonos van, hogy nem tudunk ott lépni. Érdekes
mondat még a koncepcióban, hogy kérjük a testület tagjait, hogy adjanak javaslatokat és az
beépíthető. Szerintem ez egy fontos momentum, de erről a későbbiekben fogunk még beszélni. Ezt a
koncepciót most el kell fogadni. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja, az
előterjesztés szerint az önkormányzat 2014. évi koncepcióját, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

19/2013. (IV.24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
2014. évi költségvetési koncepciót tudomásul veszi és
elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetésére vonatkozó előterjesztés elkészítésénél
a jelen koncepcióba foglalt célokat vegye figyelembe.

Határidő: a 2014. évi önkormányzati költségvetés
előterjesztése
Felelős: Turi Lajos polgármester

2. napirendi pont
Önkormányzati társulások további működtetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: A Sopron-Fertődi Kistérség további működéséről lenne itt szó illetve a
Fertőd-Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központról és az óvodai együttműködésről. Sopron-Fertődi
Kistérség pénzügyi bizottságában benne vagyok. Folyamatos szakmai konzultáció folyik. Fodor Tamás
polgármester úr a tárulás vezetője tájékoztatott, hogy április 30-ig minden testületnek el kell dönteni
akar-e a társulás tagja maradni. A polgármesterek körében már volt egy információkérés, hogy
előzetesen láthassák mi várható. Összességében három önkormányzat nyilatkozott úgy, hogy ők
testület döntése nélkül nem mernek nyilatkozni, a többiek úgy nyilatkozta, hogy tagok maradnak.
Úgy tűnik a társulás keretében jobbak lesznek a lehetőségek később is, bár állami támogatás nem
lesz, egyéb pályázati forrásokat együtt könnyebb lesz elérni. Mindenki eldöntheti azt, hogy a társulás
kapcsán miben kíván részt venni. Például mindenki szívesen bent lenne a belső ellenőrzés közös
lebonyolításában. Ezt önállóan nem tudjuk megoldani. Már ezért célszerű társulni. A későbbiekben
majd eldöntjük, hogy miben kívánunk részt venni. Én azt javaslom, hogy ne lépjünk ki a társulásból. A
társulás működtetését Sopron fogja bevállalni tagdíj ellenében, ami azonban olcsóbb lesz, mint eddig
volt. Sopronnak is érdeke, hogy a társulás fennmaradjon.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Nekem az volt a kérdésem igazából, hogy ez a tagdíj mire
nyújt fedezetet? Nem ismerem a tagdíj mértékét, mi határozza meg.
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Turi Lajos polgármester: Létszámarányos lesz.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: És mi a szorzó? Működési költségvetése alapján fogja
visszaosztani? Mit nyújt nekünk? Mert az jó, hogy közösen tudunk pályázni, de Sarródnak nincs
semmi műemlék jellegű épülete, sem egyéb, és így labdába sem rúgunk sehol sem. Minden
társuláshoz való csatlakozás egy plusz kiadás. Bármikor beléphetünk és kiléphetünk, de azt tudni kell,
hogy adott évre vonatkozó tagdíjat, azt meg kell fizetni. Ezt nem a város fogja. Ha én most eldöntöm
január 5-én, hogy nem lépek be, a tagdíjat attól még meg kell fizetni. Ez másol is így van.

Turi Lajos polgármester: Ez úgy fog működni könyvelés szempontjából, hogy minden önkormányzat
eldönti, hogy az együttműködési célok közül melyikben kíván részt venni. Vegyük a belső ellenőrzést,
akkor annak lesz egy költsége. Ezt még ki kell dolgozni, ezt még nem tudja megmondani senki, hogy
az mennyi lesz. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere azt mondta, hogy azt
garantálja, hogy ahogy eddig működött, annál a költségek csak kevesebbek lehetnek, mert
lényegesen kisebb apparátussal fognak dolgozni. Egyelőre ennyit tudunk. Ennek tükrében
nyilatkoztak eddig a polgármesterek. Bárhogyan dönthetünk. Szerintem ne lépjünk ki, és csak abban
vegyünk részt, ami előnyös.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ha bent maradsz, akkor tagja vagy és a szolgáltatásit
igénybe lehet venni, akkor az amennyiben kerül, akkor azt kiszámlázza. Ez így nem fog működni, hisz
van egy alapműködése, ha ellát feladatot, ha nem. Én azt mondom, hogy annak reményében, hogy
plusz forráshoz juthatunk, próbáljuk meg.

Turi Lajos polgármester: Az országban több ilyen társulás megszűnt, de itt nálunk rendkívül
egységesen fent kívánjuk tartani. Egyedül Répceszemere lép ki, ő átkerült egy másik térséghez. Majd
meglátjuk, hogy alakul, ha hátrányos dolgaink lesznek belől, akkor természetesen kilépünk. Azért
kérik ezeket a döntéseket most, mert július 30-ig át kell alakulniuk. Van-e még esetleg ehhez
hozzászólás? Ha nincs több hozzászólás, akkor, aki egyet ért azzal, hogy maradjunk a kistérségnek
tagja és majd meghatározzuk, hogy milyen konkrét célokban kívánunk részt venni, vagyis az
előterjesztés melléklete szerinti javaslattal, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

20/2013. (IV. 24.) határozat

Sarród Község Önkormányzata a jövőben is tagja kíván
maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulásának, illetve a társulási megállapodás
módosítása során a tárulás folytatását jelentő, de
nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati
társulásnak.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd
Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Turi Lajos polgármester
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Turi Lajos polgármester: Szociális mikrotérségi társulás ügyében volt egy megbeszélés, melyről
Jegyző asszonyt kérem, tájékoztassa a testületi tagokat.

Vezér Beáta jegyző: Gyerekjóléti szolgáltatásban, a családsegítésben és a házi segítségnyújtásban,
valamint a szociális étkeztetésben a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ látja el
településünk vonatkozásában is a kötelező önkormányzati feladatokat. Amennyiben nem
csatlakozunk ehhez az ellátáshoz, akkor a családsegítés kivételével nekünk kell a feladatellátást
megszervezni, mert kötelező feladatok. Azt kell mérlegelni, hogy önállóan vagy társulásban kívánjuk
ellátni.

Turi Lajos polgármester: Véleményem szerint bent kell maradnunk, mert csak így tudjuk ellátni a
feladatokat.

Vezér Beáta jegyző: Az biztos, hogy kifizetődőbb társulás keretében ellátni.

Turi Lajos polgármester: A jelenlévő önkormányzatok itt is fenn kívánják tartani a társulást.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Az biztos, hogy a szakmai irányítás ott adott.

Papp Gyula képviselő: Benne volt a logopédia is ebben valahol. A logopédust mi fizetjük, vagy az is
társulás keretében van megoldva? Eddig ez hogy működött és ezután, hogy fog?

Vezér Beáta jegyző: Sarród saját maga fizeti a logopédust, ebben nem csatlakozott a kistérségi
ellátáshoz.

Turi Lajos polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor, aki egyetért azzal, hogy maradjunk a
társulásnak tagja, vagyis az előterjesztés szerinti javaslattal, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

21/2013. (IV. 24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elvi éllel kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra is tagja
kíván lenni a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés,
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés feladatok
ellátásának vonatkozásában a Fertőd Mikro-térségi
Szociális Szolgáltató Központnak, illetve annak
jogutódjának.

A végleges döntést a Képviselő-testület az átdolgozott
társulási megállapodás ismeretében hozza meg.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester: Megtárgyalásra maradt még az óvodai együttműködés. Ha nincs
hozzászólás, akkor, aki egyet ért azzal, hogy maradjunk a társulásnak tagja, vagyis az előterjesztés
szerinti javaslattal, jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

22/2013. (IV. 24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elvi éllel kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra is tagja
kíván lenni a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés,
házi segítségnyújtás feladatok ellátásának
vonatkozásában a Fertőszéplak-Sarród Óvodai
Intézményfenntartó Társulásnak, illetve annak
jogutódjának.

A végleges döntést a Képviselő-testület az átdolgozott
társulási megállapodás ismeretében hozza meg.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Turi Lajos polgármester

3. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

(Szóbeli előterjesztés)

3/1. Kátyúzási munkálatok jóváhagyása

Turi Lajos polgármester: Én azzal kezdeném, hogy elkövettem egy adminisztrációs hibát. Korábban a
testülettel már arról beszélgettünk, hogy megkezdjük a kátyúzást mind a három településen. Sajnos
néhány helyen életveszélyessé vált a közlekedés. Ez elsősorban Fertőújlakra vonatkozott. Azt is hadd
mondjam el, hogy Fertőújlakon az történt, hogy amikor épült a kerékpárút, akkor azzal elég
keményen igénybe vették az Fő utcát, másik két utcát pedig a mezőgazdasági gépek teszik tönkre.
Rengeteg telefont kaptam ez ügyben. Engem is meglepet, amikor a munkát végző társaság elkezdte
felbontani. Rajczi János képviselőt megkerestem, és bevontam ebbe a dologba, hogy szakmailag
nézze meg. A kátyúzási munkálatok a három településen összesen 5,4 millió forintba került nettóban.
Azt viszont most elmondhatjuk, hogy rendben vannak az utcák. 106 tonna aszfaltot használtunk fel.
Én most azt kérem a testülettől, hogy utólag támogassa. Természetesen megteheti azt is, hogy nem
támogatja, és akkor nekem erre megoldást kell keresnem. Jánost azért szeretném még előtte
megkérni, hogy szóljon pár szót.

Rajczi János képviselő: Én korábban kérdeztem, mert láttam, hogy felbontották az utat elég
szabálytalan módon, mert sehol egy közlekedési táblát nem tettek ki. Az útépítést, 30 km
sebességkorlátozást minimum ki kell tenni. Ekkor szólt polgármester úr, hogy jöjjek be, mert szakmai
szempontból is jó lenne megnézni, mit csinálnak, illetve úgy érzi, hogy probléma van az ajánlattal is.
Hogy úgy mondjam egy kicsit megvezették a polgármester urat, mert jelentős összeget akartak, még
ennél is 2 millióval többet akartak ezért a munkáért kérni. Kimentük az építési területre, és ott
elmondtam a kivitelezőnek, hogy ezért ezt a pénzt nem lehet kifizetni. Így engedtek 30 %-ot. Én
mondtam is a polgármester úrnak, hogy ez egy óriási összeg, ezt le kellett volna ülni, megbeszélni.
Szakmai szempontból ez a végső összeg elfogadható részemről, és én így a polgármester úr
egyszemélyi döntését elfogadom. De szerencsésebb lett volna megbeszélni előre, de a felelősségre
vonását nem kezdeményezem, mert jogos volt, hogy ezt el kellett végezni. Az anyag és munka jó
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minőségű. A buszmegállót nem is csináltattuk meg, mert ezt a közútkezelő engedélye nélkül nem is
lehet megcsinálnunk. Ha van egy baleset, akkor az lesz az első kérdés, ki nyúlt hozzá az úthoz az
engedélyük nélkül. Ha rossz az út, balesetveszélyes, akkor lehet írni nekik többször levelet.

Turi Lajos polgármester: Annak örülök János, hogy valójában te is azt mondod, hogy indokolt volt,
hogy meg kell csinálnunk, mert indokolatlanul nem álltunk volna neki. Én tényleg hibát követtem el,
hogy nem hívtalak össze benneteket, de pár évre az önkormányzat ez ügyben fellélegezhet.

Nagy Lajos képviselő: Fertőújlakon legalább a Fő utcára tegyenek ki egy 30 km-es sebességkorlátozó
táblát. Ez nem olyan nagy kérés szerintem.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Engem az érdekel, amire most megkaptam a választ, hogy
szakmailag, minőségben ez az út megfelelő, annak amilyen értéket képvisel. Ez az 50 ezer Ft/tonna ez
milyen ár?

Rajczi János képviselő: Ez a piacon egy középárnak felel meg. Szabad piaci ár, így alku kérdése. Ha két
árajánlat lett volna bekérve, akkor lehetett volna alkudni egy kicsit lejjebb. 67 500 Ft-ról indultak,
ahhoz képest ez is jó.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ez a minőségi út megfelel-e annak a forgalomnak, ami
ezekben az utcákban van? Fogja-e bírni azt a fogalmat? Ez nagy részben Fertőújlakon történt.

Rajczi János képviselő: A mezőgazdasági gépeket nem fogja bírni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Akkor nem lehetne kitiltani őket onnan? Vagy más útra
átterelni? Mert akkor, annak a célnak, amire épült, nem fog ez az út megfelelni.

Turi Lajos polgármester: A Fő utcáról mindenképpen ki lehet zárni a gépeket. Viszont egy utcán
muszáj megengedni, hogy közlekedjenek. Erre a Mező utca lenne a legjobb. Jánossal azt beszéltük,
hogy azt az aszfaltot, amit kiszedtek, ráhordanánk a temető melletti útra, és azon lehetne közlekedni
a gépeknek, azon ki tudnának menni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Nekem az a kérésem, hogy legyen ott tiltótábla, hogy
mezőgazdasági géppel behajtani tilos. Így én egy utólagos döntéssel én támogatom ez a beruházást.

Vezér Beáta jegyző: Akkor most súlykorlátozás lesz?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Nem. Mezőgazdasági géppel behajtani tilos.

Rajczi János képviselő: Úgyis tudjuk, kik közlekednek arra, jó volna tájékoztatni őket, hogy nem
kiszúrni akarunk velük, de ez egy szükséges lépés.

Turi Lajos polgármester: Levél formájában ezt megtesszük az ott gazdálkodók számára.

Barcza Attila: Kérdésem lenne, hogy a kivitelező kiválasztása mi alapján történt?

Turi Lajos: A kivitelező a Fertő parton dolgozik. Fertőhomoknak, Agyagosszergénynek és nekünk,
ennek alapján ajánlatot tettek nekünk. Eredetileg mi úgy gondoltuk a Jánossal, hogy megcsináljuk
hidegaszfalttal, de úgy láttam nem lesz erre energiánk. Közel sem ez a kivitelezési megoldás lett
volna. Nem volt kiválasztás.
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Barcza Attila képviselő: Annak mi lehetett az oka, hogy utólag kérdezte meg a véleményét a
Jánosnak?

Turi Lajos polgármester: Nem akartam én senkit megvezetni. János nagyon korrekt volt, amikor
kértem jött. Van-e még esetleg kérdés?

Papp Gyula képviselő: Az lenne kérdésem, hogy ezeket mind mondtátok többnyire a mezőgazdasági
használók teszik tönkre, nem lehetne kérni, hogy járuljanak hozzá? Még azt szeretném kérdezni, ha
kitesszük a korlátozó táblát, akkor csak a rendőr személyes jelenlétében történő szabályszegés lesz
büntetve, vagy mondjuk a mi fényképes jelzésünkre is lesz következménye?

Vezér Beáta jegyző: Nem, a fényképet nem fogadja el a rendőrség, csak ha az ő, mindenféle
hitelesítéssel ellátott gépükkel készült a fénykép.

Rajczi János képviselő: Egy dolgot lehetne még megpróbálni szerintem. A kerékpárút építése ott
befejeződött, és még biztosan lesz egy garanciális bejárás. Mivel ők tették tönkre azt az utat, amikor
azt a 3,5 km-es utat alapozták, javítsák ki. El is kezdték a temetőnél, aztán 30 méter után
abbahagyták.

Barcza Attila képviselő: Én is elfogadom a beruházás indokoltságát, és fontos, hogy a minőségi
kritériumoknak megfelelő lett az út, de szeretném kérni, hogy a jövőben tartsuk be az egyedi döntés
700 ezer forintos korlátját.

Turi Lajos polgármester: Természetesen. Amennyiben ezzel együtt a napirendhez nincs más
észrevétel, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a kifizetést, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

23/2013. (IV.24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a település területén végzett aszfaltozási munkákat
jóváhagyja, a költségvetésében erre a feladatra 5,4 M
Ft + áfa összeget biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

3/2. Tájékoztatás az STKH Kft által szervezett lakossági fórumról

Turi Lajos polgármester: Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy az STKH kérte, hogy május 9-én
19 órakor egy lakossági tájékoztatást szeretnének tartani. A meghívók kihordása megkezdődött.
Szeretnének előtte találkozni a testülettel is. Mondtam nekik, hogy úgy készüljenek, sok komoly
kérdésünk van. Aminek külön örülök, hogy Mágel Ágost, akit eddig nem sikerült soha elérnem, ő is
jön. 18 órákor találkozzunk akkor itt, kérem, a Képviselő-testületet jöjjön el.
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3/3 Magántulajdonú árok átvétele

Turi Lajos polgármester: Megkeresett ….. Meghalt az édesapja és örököltek egy árkot. Ez az árok már
nem működik, teljesen feltöltődött. Azt javasolta, ha az önkormányzatot érdekli, nem is feltétlenül
pénz formájában, de eladná az önkormányzatnak. Mi tovább tudnánk adni az ott lakók számára. Ő
hajlandó jelképes dologért átadni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Egyet tehet, hogy a hagyatéki tárgyaláson lemond valaki
javára. Ha térítés nélkül felajánlja jó, de nekünk ebbe nem kellene belefolynunk. Már majdnem
bedolgozták az ottani kertekbe azt a részt, keresse meg az ott lakókat és ajánlja fel nekik.

Barcza Attila képviselő: Mekkora területről van szó?

Turi Lajos polgármester: Talán 50-60 m2-ről. Én is egyetértek ezzel, hogy nem kell ezzel
foglalkoznunk. De ha a hagyatéki tárgyaláson térítés nélkül felajánlja, elfogadjuk.

3/4. Hirdetőtábla elhelyezése a … hrsz-ú ingatlanon

Turi Lajos polgármester: A Feki Tűzép nyújtott be egy olyan kérelmet, hogy szeretnének Nyárligeten,
a nyárligeti település túlsó végén, a Pomogy felöli jobb oldalon, kihelyezni egy nagy reklámtáblát. A
tábla mérete 5x2 méter. A Közlekedési Felügyelet elvileg hozzájárul, ha mi engedélyezzük.
Ellenszolgáltatásként évi 300 eurót ajánl.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ezzel nekünk semmi gond. Jön belőle bevétel.

Turi Lajos: 300 euro az szerintem elfogadható.

Gömbösné Kelemen Rita: Van ennek áfa vonzata?

Vezér Beáta: Áfa-mentes. Ez terület bérbeadásának minősül.

Turi Lajos: Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazásra terjesztem elő, aki egyetért azzal, hogy a
… hrsz-ú ingatlanon a Feki Tüzép Kft reklámtáblát helyezzen el, és cserébe évi 300 eurónak megfelelő
összegű területhasználati díjat fizessen, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

24/2013. (IV.24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a sarródi …hrsz-ú ingatlanon a Feki
Tüzép Kft reklámtáblát helyezzen el. A területhasználat
éves díját 300 eurónak megfelelő Ft + áfa összegben
határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
területhasználatra vonatkozó szerződést az
önkormányzat nevében aláírja.
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Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Turi Lajos polgármester

3/5. Óvodafelújítás pályázata

Turi Lajos polgármester: Az együttes testületi ülésen a múltkor a közös hivatal költségvetésben nem
sikerült megegyeznünk. Fertőszéplak polgármestere kérte, hogy üljünk le egyeztetni. A következőt
javasolta, hogy azt a fajta igényünket, amit megfogalmaztunk az együttes ülésen, azt valamilyen más
formában gondolná ő megoldani, és ehhez kérné a véleményünket és az együttműködésünket. Ha azt
az álláspontot képviselnénk, hogy ha a bevételekénél is az 50-50%-os megosztást akarjuk, akkor az
1,2 millió forintot jelente Sarród részére. Ilyen jellegű követelésünk lehet. Két megoldást javasolt. Az
egyik, hogy az óvodai társulás keretében támogatást adnának az óvodai létszám után. Ezzel ő is
kevéssé ért egyet, a formája még nincs teljesen kidolgozva. A másik, ami nekem is szimpatikusabb. A
fertőszéplaki önkormányzat mivel nem volt adósságállománya ezért óvoda felújítási támogatásokra
100%-os pályázatot nyújthat be. Sarród csak 80 % intenzitásra tudja benyújtani az adósság
konszolidáció miatt. Az óvodában fejlesztenünk kell, festetni, nyílászáró csere, szigetelés lenne
szükséges. Itt lenne egy komoly pályázatai lehetőségünk. Maximum 30 millió forint pályázatonként.
Május 2-ig kell benyújtani a pályázatot, csak egy költségvetés kellene hozzá. Ha van ilyen
lehetőségünk, és nem kerül pénzünkbe, én azt mondom lépjük meg, mert ez nagyon fontos. Így még
többet is kapnánk, mint amit kértünk. Ha nem nyer a pályázat, megfontoljuk a másik lehetőséget.
Fertőszéplak kompenzálni akar minket.

Vezér Beáta jegyző: A pályázatnál még nem tisztázott, hogy az intenzitás számításánál melyik
önkormányzat státusza számít. Azé, aki beadja a pályázatot, vagy azé, akinek a területén működik az
óvoda. Ez ügyben én ma állásfoglalást kértem a Magyar Államkincstártól, onnan elküldtek a
Belügyminisztériumhoz. Azt ígérték írásban fognak válaszolni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ha 80 % az óvoda felújítási pályázat intenzitása akkor is
meg kell lépni, mert fontos. A fertőszéplaki polgármester gesztusa értékelendő. Ha ez nem működik,
akkor is van még több lehetőség a megállapodás érvényesítésére. Azt szeretném még kérdezni, hogy
volt 2012. évre téves elszámolás és hogy az rendeződni fog-e?

Vezér Beáta jegyző: Természetesen, igen. A következő együttes ülésre új elszámolást fogunk
készíteni. A 2012. év elszámolásából hiányzik a 2011. évre kapott támogatás. Javítani fogjuk.

Gömbösné Kelemen Rita: Én örülnék, ha a megállapodást írásba is foglalnánk. Én azt gondolom,
fogadjuk el a költségvetést és bízzunk meg annyira a fertőszéplaki polgármesterben, hogy teljesíteni
fogja az ígéretét. Ha ez a verzió nem jön össze, én akkor is harcolni fogok azért, hogy ez a
megállapodás megvalósuljon.

Papp Gyula: Én azt gondolom, hogy a múltkori együttes ülésen az kiderült, hogy az általunk javasolt
verziót nem fogják elfogadni a fertőszéplaki testületnél. Szerintem próbáljuk meg érvényesíteni ezt a
mostani felajánlást. Milyen összeget tesz ki az óvodai pályázat sarródi része? A korábban elhangzott
felújítás munkálatokhoz az óvodai dolgozók kérése alapján én szeretném, ha belevennénk a mosdók
rendbetételét is.

Rajczi János: A nagy költség a fűtésrendszer komplett felújítása. A sarródi óvoda felújítása 12.651.296
Ft, amihez a 20%-os önerő – amennyiben szükség van rá – 2.530.260 Ft. Az előzőekhez még annyit
szeretnék mondani, hogy jó lenne aláíratni egy biankót a fertőszéplaki polgármester úrral. Elismeri,
hogy előző évben az ügyintéző bére ennyi volt, ezzel tartoznak nekünk. Ha nyer a pályázat beváltom
így, ha nem másként, ha úgy sem, készpénzben.
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Vezér Beáta jegyző: Egy ilyen megállapodást akkor lehet írni, ha a két testület megállapodik ebben.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Akkor mást nem kell tenni, mint a szóbeli megállapodást
leírni. Nem Sarród adott kölcsön, hanem Fertőszéplak ajánlott fel valamit.

Barcza Attila képviselő: Én azt javaslom, amit Fertőszéplak, csak fordítva. 1,4 M Ft-ot fizessék ki, ha
nyer a pályázat, mi visszafizetjük. Pontosan azt javaslom, amit ők, csak a Fertőszéplak, Sarród név
helyet cserél. Ha ők tisztességesnek érezték a felajánlást az egyik oldalon, tisztességesnek érzik a
másikon is.

Turi Lajos polgármester: Én mindenképp támogatom a pályázat benyújtását, akár 100%-os, akár
80%-os a támogatás. Úgy érzem, sok nyitott kérdés maradt, így újra egyeztetek a fertőszéplaki
polgármester úrral. Elmondom az itt felmerült javaslatokat, kéréseket és várhatóan addig a
támogatási intenzitás kérdése is tisztázódik. Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
sarródi óvoda felújítására Fertőszéplak Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtsunk be,
melyben a sarródi felújítás 12.651.296 Ft, az ehhez esetlegesen szükséges önerő 2.530.260 Ft, az
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.

25/2013. (IV.24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Fertőszéplak-Sarród Óvodai Intézményfenntartó
Társulás tagja – Fertőszéplak Község
Önkormányzatával, mint a társulás gesztorával
együttműködve - az egyes önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a fertőszéplaki Margaréta Óvoda sarródi
tagintézményének felújítására – pályázatot nyújt be az
alábbiak szerint.

Intézmény/munkálatok Támogatás Önerő Összesen
Margaréta Óvoda Sarródi
Tagintézménye

10.121.036 2.530.260 12.651.296

Nyílászárók cseréje 2.329.542 582.386 2.911.928
Szigetelés 7.791.494 1.947.874 9.739.368

A beruházás teljes költsége 18.732.684 Ft, melyből
Sarród Község Önkormányzatára jutó összeg
12.651.296 Ft, amihez az adósságkonszolidáció miatt
szükséges 20 % önerőt 2.530.260 Ft összegben Sarród
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetésében biztosítja.
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szükséges 2O % önerőt 2.530.260 Ft összegben Sarród
Község Önkormányzatának Képviselő-testütete
kö ltsé gvet é sé be n bi ztos ítj a.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert,
hogy a Képviselő-testület döntéséről Fertőszéplak
Község Ö n ko r m á nyz atót é rtesítse.

Határídő: 2073. május 2.
FeIeIős: Turi Lajos polgármester

Papp Gyula: A Sportegyesülettel kapcsolatban lenne még egy olyan kérés, hogy amit már a

polgármester úrral is beszéltem, hogy bocsássunk a sport rendelkezésére egy fűnyírót, Vannak
önkéntesek, akik bevállalják, hogy minden héten lenyírjuk a pályát.

Turi Lajos: Nagyon örülök ennek. Gyula legyél ennek te a felelőse,

4, napirendi pont

Szoci áli s seg éIyké rel mek el bírő lása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zórt ülésen tórgyalta. A zórt ülésről külön jegyzőkönyv készült,
mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zórt ülésen a Képviselő-testület 26/2013. (lV. 24) határozotóval
1 fő rendkívüli ótmeneti segély iránt benyújtott kérelmét elutosította, A Képviselő-testület 27/2013,
(lV, 24.) képviselő-testületi határozatával 1 fő részére 75.000 Ft, 28/2013, (lV. 24,) hatórozatával 1 fő
részére 10.000 Ft összegű ótmeneti segélyt óllapított meg.

Turi Lajos poIgármester: Amennyiben több hozzászőlás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését
bezárom,

A jkv, lezárva.
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KészüIt: Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24. napján megtartott
testületi ülésén

Turi Lajos polgármester

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester

Fejes lmre alpolgármester

Ba rcza Attila képviselő

Nagy Lajos képviselő

Papp Gyula képviselő

RajcziJános képviselő

Vezér Beáta körjegyző
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Sarród Község Önkormányzat 2074. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testü let !

Az államháztartásról szőló 2o7L, évi CXCV, törvény (Áht,) 24, § (1) bekezdése értelmében a jegyző

által összeállított, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig
nyújtja be a képviselő-testület felé.

nzÁht. végrehajtásáról rendelkező3681201,1. (Xl1.31.) Korm. rendelet (Ámr,)26. § (1) szerint a jegy-

ző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások
és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szőló törvényjavaslat figyelembevételé-
vel átlítja össze.

Az államháztartásról szőlő 2o7I. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht. ) 2013. január 1-jétől hatályos
24.§ (1) bekezdése április 30-19 költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az önkormány-
zatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval
korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési ter-
vezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben elkészített legyen, Szüksé-
gesnek tartjuk, hogy az önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének
irányait, fejlesztéseinek ragsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat műkö-
désével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatá-
rozni, majd azt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.

A koncepció összeállításához jelenleg adat nem áll a rendelkezésünkre,
A tervezésnél abból tudunk kiindulni, hogy a 2013-as év adatait vesszük figyelembe feltételezve, hogy
2014, évben is rendelkezünk az idei évhez hasonló szabad pénzeszközzel.

Kedvezőtlen hatásként jelentkezett a 2013-as évben, és feltételezhető, hogy 2014, évben is az lesz a

koncepció, hogy az önkormányzat saját bevételeit jelentős mértékben elvonják központilag.
A gépjárműadó 60 %-ának és aziparűzési adó mértékének O,SYo-os elvonása a személyi jövedelem-

adó önkormányzatot megillető részének az elvonása önkormányzatunknál megközelítően 1_8 millió
bevétel kiesést jele ntett.

^2014. 
évi koncepciónálfigyelembe kel|venni, hogy lesznek áthúzódó beruházások azokbóla pályá-

zatokból, melyeknek jelenleg még az eredménye nem ismerü,

Önkormányzatunkat érintette az adósságkezelési konszolidációban, mivel az adósságrendezés idő-
pontjában hitellel rendelkeztünk, de ennek alapján 2OOt2,I2,31-től hitel állománnyal nem rendelke-
zünk. Esetlegesen a pályázatok útfinanszírozása miatt lehetne számolni pályázatmegelőlegező hitel-
lel, de ennek adatai sem ismertek egyelőre.

A 2014-es évre vonatkozó tervezésnél számolnunk kell a pályázati lehetőségekkel, azok minél haté-
konya bb kihaszná lásával,
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A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani
kell.

Önként vállalt feladat akkor tervezhető a költségvetésben, ha annak pénzügyi fedezete az önkor-
mányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a
kötelező önkormá nyzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A Járási Hivatalok megalakulásával a köztisztviselői létszám nem változott, létszám átadására nem
került sor.

2013, március l-jével megalakult a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Fertőszéplak, Sarród
részvételével,

A személyi állományt meg tudtuk tartani, jelenleg 6 aktív köztisztviselőt foglalkoztatunk a 2 telepúlé-
sen.

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra úgy,
hogy az az intézmények zavartalan működésének rovására nem mehet.

Az önkormányzat 2Ot4, évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való
együttműködést, és azok támogatását, melyek általában kulturális, sport, műemlékvédelem, helyi
hagyományápolás területére terjednek ki.

A társadalmi és civil szervezeteknek jelentős szerepe van a település életében, együttműködési meg-
állapodás keretében részt vesznek az önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátá-
sá ba n,

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek ki-
használása. A költségvetési szabad pénzeszközökből biztosítani kell a pályázati önrészeket.
Az Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több
éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

Az önkormányzat adóbevétele a központilag megállapított gépjárműadó, a helyi rendelettel szabá-
lyozott iparűzési adó, idegenforgalmi adó és a magánszemélyek kommunális adója, telekadó, épít-
ményadó.

Jelentős bevétel növekedést jelentene, ha nem kerülne elvonásra a saját bevétel nagy része, komo-
lyabb és nagyobb területet érintő beruházásokkal és felújításokkal tudnánk tervezni.

2OI4 évre tervezett beruházások között a 2013 évről áthúzódó beruházásokkal számolhatunk,

Fontos a tervezésnél számolni a nem várt kiadásokkal, így azok fedezetére feltétlen indokolt az álta-
lános tartalék képzése. 

.;

Azok a megszorítások, amelyek a központi költségvetés hiányainak csökkentésére irányulnak, nem
hagyják érintetlenül az önkormányzatunknak a településünk minden szegmensére hatással bíró ter-
vezési számait. Meg kell értenünk először magunknak, ezt követően pedig meg kell értetnünk a |a-
kossággal, hogy 2014. évben is a központi leosztás a feladatfinanszírozás formájában történik. Bízunk
abban, hogy a következő évben további szigorításokra, és bevétel kiesésekre nem fog sor kerülni.

A helyi adóbevételek növelését az iparűzési adó százalékos emelésével, a magánszemélyek kommu-
nális adójának a telekadónak, építményadónak az adótétel emelésével nem tartom célszerűnek, a
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lakosság terheit tovább növelni nem indokolt, a környező településekhez képest így is a legtöbb adó-
fajta kivetéssel sújtjuk a lakosainkat.
A helyi vállalkozások jelentős anyagi és egyéb támogatást biztosítanak a községi rendezvények lebo-

nyolításánál, így őket terhelni magasabb adóval szintén nem tartom indokoltnak.

Településünk földrajzi elhelyezkedése - Ausztria közelsége - miatt egyre vonzóbb lehet az ország más

részeiből betelepülők számára,
Építési telkek kialakítása vonzóbbá tenni a községünkben való letelepedést, azonban az önkormány-
zat tulajdonában jelenleg nincs olyan földingatlan, melyen építési telkeket lehetne kialakítani. A ter-
vezett fejlesztések érdekében a területnek az államtól való megvásárlására törekednünk kell.

A más tulajdonostól történő vásárlás nagymértékben megemelné a telkek értékét, nehezebb lenne az

értékesítésük, csökkenne a telkek iránti kereslet, de az állami földalappal történő egyeztetéseket
továbbra is fenntartjuk, a Kossuth utca mögötti terület megvásárlásával ezt el tudnák érni.

Nem vitatható, hogy a már beépített területeken is szükséges az út-, járda-, közterületek, a közvilágí-
tás korszerűsítése.

Az elvégzendő feladatok közül a prioritásokat élvező területek konkrét céljait - a Képviselő-testület
2Ott-2OI4. éviGazdasági Programjára is alapozva - a koncepció nem nélkülözheti.
llyenek a teljesség igénye nélkül:

Rendezési terv módosítása 1.900

kerékpárút konzorciumi és FHNp költséeek ]..195

Első fecske termelői piac kiépítése 7.000

Nyárliget Nyárfa utca szennyvízrendszer 1.900

Nyárliget, Fő utca-orvosi rendelő járda 1,900

kossuth utca mögött földvásárlás 3.000

sarródi tűzoltószertár felúiítási munkái 500

Természetesen a fenti tervezett beruházások is felújítások tervezett összege közel sem pontos adat,

hiszen költségvetés még nem áll rendelkezésre.

A tervezett célokon lehet változtatni, ezért kérem is képviselő-testületi tagokat, hogy javaslataikkal

segítsék a 2O'J,4. évi költségvetési tervet.

Természetesen, ha nagyobb költségvetési kiadással járó beruházás mellett dönt az önkormányzat,
nem kell elzárkózni a hitel felvételétől sem, ha a beruházás hosszabb távon gazdaságos, vagy az a

lakosság nagyobb rétegeit szolgálja ki, azonban a hitelfelvételnél a stabilitási törvényt is figyelembe
kell venni.

Összességében vélelmezhető, hogy az ellátandó feladatok forrásigénye nem áll arányban a központi
finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kellene biztosítani az igazgatási

feladatok ellátásához.

Az önkormánvzat kiadásai és azok csökkentésének lehetőségei:

A közös hivatal személyi állományának létszámát a költségvetési törvényben meghatározott finanszí-
rozási létszámnak (6 fő) megfelelően kell kialakítani azzal, hogy az év közben is alakítható legyen a

finanszírozás mértékéhez és a feladatellátás elvárt minőségéhez. A dolgozói létszám a képzettségi

előírásoknak megfelelő, és minőségi köztisztviselői munkára képes köztisztviselővel történő feltöltése

nem felesleges pénzkiadás,
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Adologi kiadásokterén egyrészt az árubeszerzésben és a szolgáltatások díjaiban várható emelkedést

szükséges ellensúlyozni, a takarékosság továbbra is fontos követelmény.

Folytatni kell a rossz műszaki állapotú járdák, bel- és külterületi utak karbantartását.

önkormányzatunk eddig is takarékos gazdálkodást folytattak, további kiadáscsökkentés minden bi-

zonnyala minőség rovására menne.

Tisztelt Képviselő-testüIet !

A rendelkezésünkre álló információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettÜk az

előzőekben részletesen indokolt javaslatunkat a település 2Ot4. évi tervkoncePciójára.

Az előterjesztést a 2013. év adataival tervezve terjesztem a képviselŐ-testÜlet elé.

Kérem javaslataikat, és a koncepció elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község önkormányza|ának képviselő-testülete a2OI4, évi költségvetési koncepciót tudomá-

sul veszi és elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat2074. évi kÖltségve-

tésére vonatkozó előterjesztés elkészítésénél a jelen koncepcióba foglalt célokat vegye figyelembe.

Határidő: a 2OL4. évi önkormányzati költségvetés előterjesztése
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2013, április 18.



ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati társutások továbbműködtetése

Tisztelt Képviselő-testü|et !

Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő2OIL évi CLXXXIX. tv, 146. § (1) bekezdése alapján az e
törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-
testületek felülvizsgálják, és e törvény rendeleteinek megfelelően módosítják a törvény hatályba
lépést követő hat hónapon belül, A határidő 2013. június 30-án jár le.

Jelenleg 3 társulástól kaptunk megkeresését, hogy elvi nyilatkozatot adjon az önkormányzat abban a

kérdésben, hogy továbbra is részese kíván lenni a társulásnak az új jogszabályban meghatározott
feltételek szerint. E szerint 2013. július 1-től kizárólag jogi személyiségű társulás működhet, melynek
döntéshozó szerve a társulási tanács, A társulási tanácsba a képviselő-testületek delegálnak tagokat.
A működésre vonatkozó legfontosabb kérdéseket (pl.: szavazati arány, költségek viselése) a társulási
megállapodásban kell rögzíteni, melyet a képviselő-testületeknek minősített többséggel kell
elfogadniuk. Egyelőre azonban a testületeknek abban a kérdésben kell dönteniük, hogy 2013. július
1-t követően kívánnak-e valamelyik a társuláshoz csatlakozni.

A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulás megkeresését a melléklet tartalmazza,
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgá|tató Központ a településünk vonatkozásában a gyermekjóléti
szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás valamint a szociális étkeztetés feladatait látja el,
Fertőszéplak gesztorságával egy társulás, az óvodai társulás működik,

Kérem a Képviselő-testületet, elvi jelleggel foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a fenti társulások
tagja kíván-e lenni.

1. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulása

HATÁROZATI JAVASLAT

A./ Alternatíva

Sarród Község Önkormányzata a jövőben is tagja kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása során a tárulás folytatását jelentő, de
nevében esetleg megvá ltozó elnevezésű önkormányzati tá rsulásnak.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanu| küldje meg Sopron-
Fertőd Kistérség Többcélú Tá rsulása Elnökének,

Határidő: 2013. április 30,
Felelős: Turi Lajos polgármester

B,/ Alternatíva

Sarród Község Önkormányzata a jövőben nem kíván tagja lenni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodásának módosításávaltovább működő önkormányzatitársulásnak.



A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-
Fertőd Kistérség Többcél ú Tá rsu lása Elnökéne k,

Határidő: 2013. április 30,
Felelős: Turi Lajos polgármester

2. Fertőd Mlkro-térséei SzociáIis Szolgáltató Központ

HATÁRoZAT! JAVASIAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi éllel kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra
is tagja kíván lenni a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés feladatok ellátásának vonatkozásában a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató
Központnak, illetve annak jogutódjának.

A végleges döntést a Képviselő-testület az átdolgozott társulási megállapodás ismeretében hozza
meg.

Határidő: 2013. április 30,
Felelős: Turi Lajos polgármepter

3. FertőszépIak-Sarród óvodai tntézménvfenntartó Társulás

HATÁROZAT! JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi éllel kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra
is tagja kíván lenni a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás feladatok
ellátásának vonatkozásában a Fertőszéplak-Sarród Óvodai lntézményfenntartó Társulásnak, illetve
annak iosutódiának.

A végleges döntést a Képviselő-testület az átdolgozott társulási megállapodás ismeretében hozza
me8.

Határidő: 2013. április 30,
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2013. április 18, , 
,/^ Ol\Nu,íi,.
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1. sz. melléklet

Az önkormányzati társulásokra vonatkozó jelenlegi
(2012. december 31-ig hatályban lévő) és jövőbeni

szabályozás rendszere
1./
Az önkormányzatok társulására vonatkozóan tartalmaz szabályokat maga az
Alaptörvény és tartalmazott a korábbi Alkotmány is

2./
Szabályozta a helyi önkormányzatokról szóló törvény 1990. évi LXV. törvény

3./
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény

4./
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény

Az új szabályozás a több külön törvényben foglalt szabályozás helyett a következő
rendszert követi:

1./
Alaptörvényünk 32 cikkének (1) bekezdés k) pontja alaptörvényi szinten rögzíti az
önkormányzatok társulási jogát. A 34 cikk (2) bekezdése szerint törvény elrendelheti
a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.
(Egyelőre nem rendelt el törvény kötelező társulást, de az alaptörvényi felhatalmazás
a jövőbeni elrendelésre megvan.
Jelenleg sem kötelező a társulás, a kistérségi társulások létrehozása, az azokban
való részvétel is önkéntes.)

2./
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV.
fejezete az önkormányzatok társulásával foglalkozik.

Jogalkotási szempontból a társulásokról szóló un. „közönséges” törvények helyett,
alaptörvényi alapokon, egy „sarkallatos” törvényben történik meg az önkormányzati
társulások részletes szabályozása egy teljes fejezetnyi terjedelemben.

Az új önkormányzati törvénynek a társulások működésére vonatkozó szabályai
hasonlóak a társulásokra vonatkozó jelenlegi szabályokhoz.



2

A törvény azonban egyértelműen rögzíti, hogy csak önálló jogi személyként
működhetnek az önkormányzati társulások.

Ez azt jelenti, hogy a Tárulás csak önálló költségvetési szervként működhet,
tehát megszűnik az a lehetőség, hogy néhány település egy egyszerű
megállapodással létrehoz tárulást egyes feladatokra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146 § (1)
bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat
hónapon belül (azaz legkésőbb 2013. június 30-ig).



SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ELNÖKE
9400 Sopron, Fő tér 1.

Tel: 99/515-101, Fax: 99/330-452
Kistérségi Iroda: 9400 Sopron, Széchenyi tér 1, Tel: 99/506-870, Fax: 99/506-871

_________________________________________________________________________________________________

Sopron-Fertőd Kistérség Tagönkormányzatainak
Polgármesterei részére

Tisztelt Polgármester Asszony !     Tisztelt Polgármester Úr !

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése
értelmében a törvény hatályba lépése előtt megkötött társulási megállapodásokat a képviselő
testületek 2013. június 30.-ig kötelesek felülvizsgálni. Ennek során meg kell teremteni az összhangot
a társulási megállapodások és az új jogszabályi környezet között. El kell végezni azokat a
módosításokat melyek ahhoz szükségesek, hogy a társulási megállapodás összhangban legyen a
törvény társulásokra vonatkozó  IV. fejezetében foglalt szabályokkal.
A jogszabályi változások miatt a társulások életében bekövetkező változásokra való felkészülést már
2012. nyarán megkezdtük, a július 19.-i kötetlen polgármesteri találkozón ismertettem a várható
jogszabályi változásokat, ezt követően az augusztus 29-i és szeptember 18.-i Elnökségi ülésen
foglalkoztunk a kérdéssel.
A jogszabályi módosulások és a Belügyminisztériumi, továbbá Kormányhivatali állásfoglalások,
továbbá az Elnökség álláspontja alapján a Társulási Tanács október 17.-i ülésére egy átfogó,
részletes, mellékletekkel is kiegészített előterjesztés készült a társulás jövőjét illető kérdésekről.
( 2012. október 17.-i ülés 4. napirendi pontja, az előterjesztést írásos formában és elektronikus úton
valamennyi polgármester és jegyző megkapta. )
Az október 17.-i, majd pedig a december 5.-i  Társulási Tanács ülésén felkértem a Társulási Tanács
valamennyi tagját, hogy  az előterjesztésben foglaltak alapján képviselő testületi ülésükön vitassák
meg a társulás jövőjét, és az abban való részvételüket illető elképzeléseiket, és erről legkésőbb
2012. december 31.-ig tájékoztassák a Társulás vezetését. Eddig az időpontig csak néhány
visszajelzés érkezett.

A következő időszakban – a jogszabályi kötelezettség miatt – meg kell hozni a szükséges
döntéseket.  Kérem ezért, hogy képviselő testületi ülésükön vitassák meg a témakört, és minősített
többséggel hozzanak döntést arról, hogy a társulás tagja kívánnak-e maradni. Utalok arra, hogy a
társulás esetleges megszüntetése esetén is gondoskodni kell a jogutódlásról, különös tekintettel az
uniós pályázatainkra.
Kérem, hogy a képviselő testület döntéséről 2013. április 30.-ig adjanak számomra tájékoztatást,
annak érdekében, hogy ezek alapján a jogszabályi keretek között a szükséges további lépéseket
megtegyük.  A határozatot illetően - ajánlásként – készült egy határozati javaslat minta, melyet
mellékelek.

Sopron, 2013. április 11.

Tisztelettel:

Dr. Fodor  Tamás
a Társulás  Elnöke



SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ELNÖKE
9400 Sopron, Fő tér 1.

Tel: 99/515-101, Fax: 99/330-452
Kistérségi Iroda: 9400 Sopron, Széchenyi tér 1, Tel: 99/506-870, Fax: 99/506-871

_________________________________________________________________________________________________

Határozati javaslat  ……………………………………. ( település neve )  képviselő testületének minősített
többséggel meghozandó döntésére:

............................................ Önkormányzata képviselő testületének 2013. április …… -i ülésén
minősített többséggel hozott

………………………. Számú Határozata

A./ Alternatíva

………………………………………… Önkormányzata a jövőben is tagja kíván maradni Sopron-Fertőd
Kistérség  Többcélú  Társulásának,  illetve a társulási megállapodás  módosítása során a tárulás
folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati társulásnak.
A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-
Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

B./ Alternatíva

………………………………………….  Önkormányzata a jövőben nem kíván tagja lenni Sopron-Fertőd
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával tovább működő
önkormányzati társulásnak.
A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-
Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.



ELŐTERJESZTÉS
SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2012. október 17. napján tartandó ülésére
4. napirendi pont

Ügyiratszám: 1081/2012.

Cím:

Tájékoztató Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos
kérdésekről

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

Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival
kapcsolatos kérdésekről

Tisztelt Társulási Tanács!

Társulásunk Elnöksége 2012. augusztus 29-i ülésén, majd pedig 2012. szeptember 18-i ülésén
vitatta meg a Társulásunk jövőjét illető kérdéseket.

Ezt a tájékoztatót az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályi módosulásokat,
továbbá az Elnökségi Értekezlet álláspontját figyelembe véve állítottuk össze azzal a céllal,
hogy a Társulási Tanács úgynevezett első körös tárgyalásként, elvi, szándéknyilatkozati
jelleggel foglalkozzon Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival.

I.

2013. január 1-től módosulnak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok
működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok.
(Az 1. számú mellékletben összegeztük a Társulásokra vonatkozó jelenlegi és jövőbeni
szabályozás rendszerét.)

Míg a közigazgatási hatósági feladatok túlnyomó része átkerül a járási hivatalok hatáskörébe,
addig az önkormányzati feladatok tekintetében is lesznek változások, de azok nem ilyen
jelentős mértékűek.
(A 2. számú melléklet tartalmazza azokat az önkormányzati feladatokat, amelyeket az
önkormányzatoknak a jövőben el kell látniuk.)

Az Önkormányzati Tárulásokra vonatkozó szabályokat 2013. január 1-től a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete tartalmazza. (A
továbbiakban: új önkormányzati törvény.)
A szabályok lényegében hasonlóak a jelenlegi szabályokhoz. Önkormányzati Társulás
azonban a jövőben csak önálló jogi személyiségű társulásként működhet.
(Megjegyzés: többcélú kistérségi társulásunk jelenleg is önálló jogi személyként működik.)
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A jogszabályok értelmezése alapján vázlatosan összegezzük a társulások jövőbeni
működését illető kérdéseket:

1./
Egyértelműen rögzíthető, hogy a társulási forma, mint az önkormányzati együttműködés,
feladatellátás fontos szerve, intézménye a jövőben is fennmarad.

2./
Az új önkormányzati törvény 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni és a törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell legkésőbb 2013. június 30-ig.
A felülvizsgálat során az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat is jogi
személyiségűvé kell alakítani.

3./
Nem a társulások „átalakítását” kell elvégezni, hanem a Társulási Megállapodást és a
Szervezeti és Működési Szabályzatot úgy kell módosítani, hogy azok megfeleljenek az új
önkormányzati törvény társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek.

4./
A Társulási Megállapodás és az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának nem az a
következménye, hogy egy új társulás jön létre, hanem annak az a célja, hogy a
dokumentumok megfeleljenek az új önkormányzati törvény rendelkezéseinek.
Az új törvényi rendelkezések keretei között módosíthatóak a rendelkezések, ennek
keretében például új elnevezése lehet a társulásnak (Járási Önkormányzatok Társulása).

5./
A teljesség igénye miatt tárgyszerűen rögzíteni kell azt is, hogy a Társulás tagjai a társulást
meg is szüntethetik (ezt eddig is megtehették), illetve azok akik a jövőben nem kívánnak a
tagjai lenni a társulásnak abból a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társulási
Megállapodásnak megfelelően kiválhatnak.
Esetleges megszüntetés, kiválás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az
önkormányzatoknak minden esetben el kell látniuk kötelező feladataikat, azaz vagy
társulás keretében, vagy önállóan.

Az Elnökségi Ülésen kialakult álláspont szerint az önkormányzati feladatok hatékony,
szakszerű és egyben költségtakarékos ellátása szükségessé és indokolttá teszi azok jelentős
részének önkormányzati társulási formában való ellátását a jövőben is.
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II.

A Társulás által a jövőben ellátandó feladatok – a teljesség és részletesség
igénye nélkül – a következők lehetnek:

a) Térségi (Járási) együttműködés a területfejlesztésben
b) Szociális, gyermekjóléti, családvédelmi feladatok, támogató szolgálat, házi

segítségnyújtás
c) Logopédiai ellátás, korai fejlesztés, gyermekpszichológiai ellátás
d) Mozgókönyvtári ellátás
e) Belső ellenőrzés
f) Háziorvosi ügyleti rendszer működtetése, fogorvosi ügyelet biztosítása
g) Együttműködés pályázatokban
h) Együttműködés óvodai területen, nyelvoktatás megszervezése
i) Gazdaságfejlesztés és turizmus fejlesztése, közös kiadvány, programfüzet
j) Vízgazdálkodási feladatok
k) Sport, ifjúsági, nemzetiségi és nemzetközi ügyek
l) Együttműködés katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi kötelezettségek

teljesítésében (szabályzatok, ellenőrzési rendszer működtetése)
m) Együttműködés település üzemeltetési feladatokban, közbeszerzésekben (pl.

szúnyoggyérítés, gépbeszerzések, egyes feladatokra közös ajánlat-kérés)

Az egyes szakfeladatok közös ellátása mellett fontos szempont, hogy a leendő Járási
Önkormányzati Társulásnak sokkal nagyobb az érdekképviseleti-, érdekvédelmi- és
érdekérvényesítési képessége és lehetősége mintha az önkormányzatok külön-külön, vagy
csak néhányan összefogva lépnének fel a társszervek, hatóságok, közlekedési és más
közszolgáltató vállalatok stb. irányában.

Utaltunk rá, hogy a törvény egyértelműen rögzíti azt is, hogy önálló jogi személyként
működnek az önkormányzati társulások.

Ez azt jelenti, hogy a Tárulás csak költségvetési szervként működhet, tehát megszűnik az a
lehetőség, hogy néhány település egy egyszerű megállapodással létrehoz tárulást egyes
feladatokra, intézményfenntartásra.
Az új törvényi szabályok szerint működő járási önkormányzati társulás a fő feladatai mellett,
egyfajta „ernyő szervezetként” is működve keretet adhat számos térségbeli
együttműködésnek, azaz adott esetben nem a Társulás egészét, hanem csak néhány vagy
több települést érintő feladat közös ellátásának.
Fontos szempont, hogy a 2014-től kezdődő új uniós pályázatokra is sikeresebben lehet
pályázni társulási keretekben különös tekintettel a várhatóan szigorodó előírásokra.
(Egyes pályázati típusoknál – mint például az EDUCORB kistérségi nyelvoktatási projektünk,
vagy a REGIONET gazdaságfejlesztési programunk – eleve csak térségi szinten lehet pályázni.)
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján működő
Járási Önkormányzati Társulás által ellátandó feladatok köre tehát a jövőben is nagyrészt
azonos lehet a jelenlegiekkel.
Az iskolai oktatás terén az állami szerepvállalással e területen a feladatok csökkennek,
ugyanakkor az új önkormányzati törvény számos olyan feladatot meghatároz, melyet
célszerűbben, hatékonyabban, költségtakarékosabban lehet társulási formában ellátni.

/Az iskolai területen is megmarad ugyanakkor számos olyan feladat, melyeket az eddigi jó
tapasztalatok alapján célszerű lenne társulási szinten folytatni:
Kistérségi-, illetve majd járási szintű tanulmányi, sport, helytörténeti, irodalmi versenyek,
rajzpályázatok, az iskolák számára a Nemzeti Parkba szervezett látogatások, az EDUCORB
nyelvoktatási projekt keretében az általános iskolák 1., 2. és 3. osztályosai számára szakköri
formában szervezendő német nyelvoktatás./

A felsorolt feladatok - mint lehetséges együttműködési területek - még a jelenleg ellátott
feladatoknál is nagyobb kört fognak át.

A jelenleg is ellátott feladatokhoz képest új feladatoknak a társulási együttműködésbe való
bevonásában egyrészt kell majd lenni egyfajta fokozatosságnak.

Másrészt - megítélésünk szerint - lesznek olyan feladatok melyek:

- valamennyi települést érintenek (pl. belső ellenőrzés, járási szintű területfejlesztési
kérdések), lesznek olyanok amelyek

- a települések nagyobb részét érintik (pl. logopédiai ellátás) és lesznek olyanok
amelyek

- a települések csak egy csoportját érintik (pl. közös szúnyoggyérítés a Fertő-menti
településeken), de célszerűbben, hatékonyabban és olcsóbban oldhatók meg a
társulás keretében.

III.

A Társulás által ellátandó feladatok finanszírozásának kérdései:

Az új önkormányzati törvény 117. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzatok által
kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak
fedezetét az Országgyűlés a feladat finanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú
támogatással biztosítja.”

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 29.§
(1) bekezdése szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzatok és társulásaik működéséhez
a feladatalapú támogatások jogcímeit és előirányzatait a törvényjavaslat 2. számú
melléklete állapítja meg.
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A korábbi normatív finanszírozás helyett a központi költségvetés feladatalapú támogatást
biztosít. Ebből következően a korábbi normatív finanszírozás teljes egészében megszűnik, így
az eddigi kistérségi normatívák is megszűnnek.

Az önkormányzatok eldönthetik, hogy kötelezően ellátandó feladataik közül melyek azok,
amelyeket önállóan látnak el, és melyek azok, amelyeket célszerűbb társulási formában
ellátni.

Várható ugyanakkor, hogy költségvetési és pályázati formában lesznek olyan források,
amelyeket a társulások igénybe vehetnek.
(Így pl. a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban 13,9 milliárd forint áll rendelkezésre az
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatására. A Magyar Közlöny 2012. augusztus 9-i számában már
megjelent az ÁROP-on belül egy pályázat az önkormányzatok együttműködését segítő
programokra.)

A Társulás által ellátandó feladatok finanszírozásának elvei tekintetében a következő
alapelvek megfontolását, elfogadását javasoljuk:

1./
Valamennyi résztvevő önkormányzat lakossága arányában fizessen tagdíjat, hasonlóan a
jelenlegi helyzethez.
Ez biztosítaná a Társulás általános működési költségeit.

2./
Az egyes szakfeladatokat pedig elvi alapon történő kalkulációk alapján azok az
önkormányzatok finanszírozzák, akik azokat igénybe veszik, illetve akik helyett a Társulás
látja el azokat.

Az egyes szakfeladatok finanszírozásának minden esetben elvi alapon és teljesen átláthatóan
kell történnie.
Például: logopédiai, gyermekpszichológusi szolgáltatásnál az adott településen ellátottak
száma, illetve a rájuk fordított óraszám, gyermekjóléti szolgáltatásnál az ellátottak
településenkénti száma, belső ellenőrzésnél pl. az ellenőrizendő költségvetési szervek száma,
kombinálva az önkormányzat mérlegfőösszegének nagyságával.

Ezeket összegszerűen majd a költségvetési törvény elfogadását, az önkormányzati feladatok
finanszírozásának véglegesítését követően lehet meghatározni.

Az azonban egyértelmű, hogy az önkormányzati feladatok jelentős részénél (ide értve
mindenekelőtt azokat a feladatokat, amelyeket eddig is társulási formában láttunk el) a
gyakorlati élet azt mutatja, hogy a közös, társulási feladatellátás költségtakarékosabb,
szakmailag hatékonyabb, biztonságosabb.
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A teljesség és a részletesség igénye nélkül ezt néhány ténnyel is szeretnénk alátámasztani:

1./
Az önkormányzatok közül csak néhány rendelkezik a feladatok ellátáshoz szükséges
szakintézményekkel (pl. logopédiai ellátásnál vagy korai fejlesztésnél nem elegendő, ha egy
önkormányzat adott esetben vállalkozói alapon, vagy részfoglalkozásban alkalmaz egy logopédust,
vagy fejlesztő szakembert, meg kell oldani a szakmai felügyelet, irányítás kérdését, adott esetben
szakszerű helyettesítését, eleget kell tenni az ágazati jogszabályokban foglalt adminisztratív és
szakmai előírásoknak)

2./
Intézmény működtetésénél, szakemberek alkalmazásánál a gazdaságos működést egy ésszerű
nagyságrendnél lehet biztosítani. (Pl. ha egy településen csak néhány olyan személy van, akit egy
meghatározott ellátásban kell részesíteni, nem célszerű, hogy ehhez az adott település önállóan
alkalmazzon szakembereket.)

3./
Az ágazati jogszabályok szigorú képesítési előírásai miatt gyakran okoz gondot az előírásoknak
megfelelő szakemberek alkalmazása, míg ez társulási szinten könnyebben megoldható.
(Pl. Önkormányzatoknál és költségvetési szerveiknél belső ellenőrzést csak a Nemzetgazdasági
Miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet, mely szigorú képesítési feltételek és belső
ellenőrzési gyakorlat után szerezhető meg.
Az engedélyt pedig 2 évente meg kell újítani. Az ellenőri funkción túl pedig egyéb kötelező feladatok
vannak: pl.: Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése, kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai
tervek készítése, végrehajtása, továbbképzési, adatvédelmi feladatok, stb.
Nem járható út tehát az, hogy valamelyik önkormányzat megbíz egy könyvvizsgáló céget az
ellenőrzés elvégzésével.)

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló új kormányrendelet is külön kitér a belső
ellenőrzés társulásos formában történő ellátására, e formában könnyítéseket alkalmaz, pl. elegendő
egy közös belső ellenőrzési kézikönyv, a társulási tanács által jóváhagyott stratégiai ellenőrzési terv,
stb.

4./
Társulási szinten olcsóbban, hatékonyabban lehet ellátni feladatokat. A gazdasági szempontból
ésszerű „üzemméret” az önkormányzati feladatellátásnál is szempont.

5./
A feladatellátás társulási szintű megszervezése jelentős szervezési, adminisztrációs, ellenőrzési,
felügyeleti jellegű munka alól mentesítheti az egyes önkormányzatokat.
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6./
Célszerűbb, olcsóbb társulási szinten elkészíteni különböző kötelező fejlesztési terveket,
koncepciókat (pl. esélyegyenlőségi terv, szociális szolgáltatás fejlesztési koncepció, közfoglalkoztatási
terv, stb.)

7./
A Társulás fórumot biztosít a társszervekkel való rendszeres, partneri együttműködéshez
(pl. Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem, ÁNTSZ, Közlekedési Vállalatok, Fertő-Hanság Nemzeti
Park, Munkaügyi Kirendeltség, Kereskedelmi- és Iparkamara, Sopron és Vidéke Ipartestület, stb.)

8./
Pályázatokon való részvétel is számos területen társulási keretek között sikeresebb lehet.

A következő időszak egyik fő feladata az új struktúrában működő önkormányzati rendszer
kiépítése, megszilárdítása. Ennek keretében a jelenlegi kistérségi társulás átalakulásával
járási önkormányzati társulás működése indokolt az önkormányzati törvény IV. fejezetében
foglaltak szerint.

Utaltunk rá, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz 2013.
június 30-ig).

Az Elnökségi Értekezlet álláspontja szerint elvi, szándéknyilatkozati jelleggel már most
foglalkozni kell a társulást jövőjét illető kérdésekkel, ide értve azt is, ha valamelyik
önkormányzat a jövőben nem kíván részt venni a társulásban.
Végleges döntésre, ennek keretében a Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítására pedig a készülő minisztériumi útmutató, valamint az önkormányzati
feladatok finanszírozására rendelkezésre álló összegek véglegessé válását követően kerülhet
sor.

Összegezve: Az új önkormányzati törvényben meghatározott feladatok jelentős részét
önállóan nagyon nehéz, esetenként lehetetlen lenne ellátni az egyes településeknek,
különösen a kisebbeknek. Az egyes feladatokhoz ugyanis az ágazati törvények olyan
szakmai- és személyi követelményeket (szakképzettség, stb.), intézményi háttért
határoznak meg, melyeket csak társulási formában lehet biztosítani. Emellett a társulás
továbbvitelét az eddigi jó tapasztalatok, kiváló együttműködés is indokolják.

Természetesen nem kötelező - mint ahogy eddig sem volt az -, hogy a leendő járás
valamennyi önkormányzata részt vegyen a Társulásban.
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A Társulásban történő „bennmaradás” sem jelent semminemű kockázatot egy adott
településnek a következők miatt:

1./
A Társulásból a későbbiekben is ki lehet válni.
2./
Az egyes szakfeladatok vonatkozásában is nyilatkozhat úgy bármelyik önkormányzat, hogy
azt pl. a jövőben maga kívánja ellátni, ha ez számára kedvezőbbnek tűnik.

3./
A várhatóan bővülő feladatkörök kapcsán is teljesen fenntartható az önkéntesség,
pl. az orvosi ügyleti rendszer járási szintű megszervezése esetén bármelyik tagönkormányzat
nyilatkozhat úgy, hogy ebben nem kíván részt venni, ugyanakkor más feladatok ellátásában
részt vehet.

IV.

A feladatok tervezett ütemezésére javaslatunk a következő:

1./
A Társulási Tanács jelen tájékoztató alapján folytasson egy úgynevezett „első körös”
konzultációt, vitassa meg a Társulás jövőjével kapcsolatos elképzeléseket.

2./
Az Elnökség javasolja, hogy az egyes önkormányzatok a tájékoztató alapján testületi
ülésükön szintén tárgyaljanak a kérdésről, és egyelőre szándéknyilatkozat jelleggel alakítsák
ki állásfoglalásukat, melyről a Kistérségi Iroda útján tájékoztassák a Társulás Elnökségét.

3./
Az egyes települések szándéknyilatkozatainak ismeretében, a jogszabályok és a
minisztériumi útmutatók alapján a Kistérségi Iroda vezetője készítse elő a Társulási
Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét az új
önkormányzati törvény előírásai szerint. A módosított dokumentumok tervezetét előzetesen
egyeztesse a Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályával.

4./
A módosított dokumentumokat vitassa meg az Elnökségi Értekezlet, és álláspontja alapján
készüljön előterjesztés a Társulási Tanács ülésére.

5./
A Társulási Tanács döntsön a dokumentumok módosításáról.

6./
A módosított Társulási Megállapodást valamennyi képviselő testületnek, továbbá a soproni
közgyűlésnek is jóvá kell hagynia minősített többséggel legkésőbb 2013. június 30-ig.
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7./
Ha valamelyik önkormányzat nem kíván a módosított szabályok szerint működő Járási
Önkormányzati Társulás tagja maradni, akkor nélküle folytatja működését a Társulás.
A kilépő taggal értelemszerűen el kell számolni a jogszabályokban és a Társulási
Megállapodásban rögzítettek szerint.

Sopron, 2012. szeptember 25.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás
Elnök


