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ELŐTERJESZTÉS

Az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának – MÁK hiánypótlását követő -   módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

 Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  IV.  fejezete 
(továbbiakban:  Mhötv.)  tartalmazza  az  önkormányzatok  társulási  szabályait,  rendelkezései 
2013.  január  1-tól  hatályosak.  Ez  az  új  szabályozás  hatályon  kívül  helyezte  a  helyi 
önkormányzatok  társulásairól  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvényt.  Az  Mhötv.  Átmeneti 
rendelkezések közötti 146. §-a tartalmazza, hogy

„146.  §  (1)  Az  e  törvény  hatálybalépése  előtt  kötött  önkormányzati  társulási 
megállapodásokat  a  képviselő-testületek  felülvizsgálják  és  e  törvény  rendelkezéseinek 
megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.” 

Fenti  jogszabályban  történő  rendelkezés  alapján  a  Társulási  Tanács  Munkaszervezete  – 
Sopronkövesdi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Nagylózsi  Kirendeltsége  –  elkészítette  a 
Társulási  Megállapodás  módosítását,  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  valamint  a 
Társulási Tanács a Megállapodást megismerte és elfogadta.

A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága a dokumentum átnézését 
követően hiánypótlást  küldött,  mely a Társulás, a Társulási Tanács működésére vonatkozó 
tartalmi hiányosságokat nem, hanem elsősorban forma problémákat tár fel az alábbiak szerint:

- egyes esetekben a megállapodás nem tartalmazza a hivatkozott jogszabály teljes nevét 
és számát, csak a rövidítését,

- a 2012. január 1-i lakos létszám az irányadó, ezért ezt kell szerepeltetni,
- a szakfeladatok megnevezésének pontosítása szükséges,
- hiányzik a jegyzőkönyvi kivonatról a pecsét
- a  Preambulumban  „nem  jogi  személyiségű  társulás  szerepel,  (ez  még  a  korábbi 

állapotra történő visszautalás volt),
- a kérelem nem tartalmaz bélyegző lenyomatot ( a társulásnak nincs bélyegzője)

A  fentiekben  leírtak  szerint  az  Ikva  menti  Szennyvíztisztító  Létesítése  Önkormányzati 
Társulás, Társulási Megállapodásának  felülvizsgálata ismételten megtörtént.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  tárgyalja  meg  és  az  alábbi 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
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 Határozati javaslat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  az  Ikva  menti  Szennyvíztisztító 
Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának – Magyar Államkincstár által 
előírt  hiánypótlás  teljesítését  követő  -  módosítását  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Sellei Tamás polgármester
 

Pereszteg, 2013. június 20.

                Sellei Tamás
              polgármester

 

 

 

 

 

 



 


