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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk is tagja a Sió-völgyi Nagytérség Település Szilárdhulladék Kezelésének 
Korszerű Megoldására Önkormányzati Társulásnak (egyszerűbb nevén: Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak). 
 
A Társulás pályázatot nyújtott be és nyert el a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú 
„A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt 
megvalósítására. A projekt nettó összköltsége 1.597.048.939,- Ft forint, amelyből 
hulladékgazdálkodáshoz szükséges eszközök (pl. közel 72 ezer db 120 literes konténer, 11,5 
ezer 240 literes konténer, 2 db multiliftes teherautó pótkocsival, 6 db kisebb-nagyobb 
hulladékgyűjtő gépjármű, stb.) beszerzésére került sor. (A Társulás által beszerezni kívánt 
eszközök részletes ajánlatai hivatali időben megtekinthetők a polgármesteri hivatal 228. 
számú irodájában.) 
 
A fejlesztés megvalósítására a Társulás 95%-os támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás 
lezárult, a projekt megvalósítási szakaszban van.   
A megvalósítás során azonban problémaként merült fel, hogy a támogatás utófinanszírozásos, 
2015. december 1-jétől kezdődően a befogadott számlákat bruttó módon kell kiegyenlíteni. A 
projekt visszalévő elemeinek ÁFA tartalma mintegy 410 millió forint, melyből a Társulásnak 
rendelkezésre álló összeget levonva, kb. 250 millió forint átmeneti forrás bevonására van 
szükség. Az ÁFA finanszírozásra pályázat nem volt, a hitelintézeti finanszírozásra – 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényre figyelemmel – csak 
kormányzati engedély birtokában lett volna lehetőség. A kormányzati engedély beszerzésére 
idő hiányában nincs mód. 
 
Az ÁFA tartalom finanszírozásához szükséges forrás előteremtésének leggyorsabb módja, 
hogy Mohács Város Önkormányzata 2016. január 1 – december 31. közötti időtartamra 250 
millió forintot kölcsönöz a Társulásnak. A Társulás Tanácsa erről 70/2015. (XI.18.) számú 
határozatában döntött és felhatalmazta a Társulás Tanácsának elnökét a kölcsönszerződés 
megkötésére. A legutóbbi társulási ülésen, Bareithné Benke Nikolett alpolgármester asszony 
képviselte önkormányzatunkat. 
Az ÁFA megfizetése és visszaigényelhetősége között elvileg legfeljebb 75 nap lesz, de 
Mohács Város Önkormányzata biztosítékként kezességvállalást kér a társulási 
tagönkormányzatoktól. A kezességvállalásra ugyanakkor – ellentétben az előterjesztés 
mellékletét képező iratokban felbukkanó egyetemleges felelősségvállalással – 
lakosságarányos kötelezettségvállalásra kerülne sor.   
A mellékletben szereplő táblázat utolsó előtti oszlopa a projekt teljes, utolsó oszlopa pedig a 
Társulás forrásai által nem fedezett összegeket tartalmazza. Ez alapján önkormányzatunknak 
(táblázat 47. pont utolsó oszlop) 31.940.441 Ft,- forintra kell kezességet vállalnia. 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdés b) pontja 
szerint nem szükséges kormányzati engedély önkormányzati kezesség vállaláshoz, 
amennyiben az naptári éven belül lejáró adóssághoz kapcsolódóan kerül vállalásra.  
 
Mohács Város kifejezett kérése volt a mellékletben is megtalálható határozati javaslat 
szöveghű elfogadása. A döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az esetlegesen indokoltnak 



tűnő kiegészítések, módosítások átvezetésére nincs mód. A határozati javaslatot ezzel a 
szövegezéssel több önkormányzat már elfogadta.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és az illetékes 
bizottságok véleményének figyelembevételével döntsön a kezességvállalás megadásáról. 
 
 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján - megtárgyalta a 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 számú pályázattal 
kapcsolatos kezességvállalásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Társulás a Sió-
völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Kezelésének Korszerű Megoldására 
Társulási Tanácsa 70/2015. (XI. 18.) számú határozatával egyetért.  
Bareithné Benke Nikolett alpolgármester e tárgyban leadott szavazatát utólagosan 
jóváhagyja.  
 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetemleges felelősséget vállal 
készfizető kezesség formájában 2016. január 1. napjától a teljesítésig, de legkésőbb 
2016. december 31. napjáig az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 
Települési Szilárdhulladék Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, „A cikói hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt általános forgalmi adó (ÁFA) 
fizetési kötelezettség teljesítésére 250 millió forint és kamatai tárgyában létrejött 
kölcsönszerződés teljesítése vonatkozásában - Komló Város lakos egyenérték alapján 
leosztott - 31.940.441 Ft, azaz harmincegymillió-kilencszáznegyvenezer-
négyszáznegyvenegy forint összeg erejéig. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a projekthez kapcsolódó kezességvállalási megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2015. november 24. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 


















































