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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának (rövidített nevén: Cikói Hulladékkezelési Társulás 
Tanácsa) 2016. május 12-i ülésén elhangzott, hogy a társulás adminisztratív feladatait ellátó 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést folytatott a Tolna Megyei 
Kormányhivatallal a tagönkormányzatok képviseletével kapcsolatban. 
 
A kormányhivatal álláspontja szerint nem megfelelő, hogy a társulást alkotó önkormányzatok 
képviselő-testületei a társulási megállapodásban rögzítik a delegáltak személyét. Eszerint „ez nem 
felel meg az Mötv. 94. (2) bekezdésének, mert egyrészt az Mötv. 93. §-a szerint a társulási 
megállapodásnak ez nem tartalmi eleme; másrészt azzal, hogy a delegáltak személye a társulási 
megállapodásban kerül rögzítésre, arról a tagönkormányzatok képviselő-testületei (azaz szélesebb 
döntéshozói kör) hoznak döntést a megállapodás elfogadásával, amellyel megvalósul a képviselő-
testület hatáskörének elvonása.” 
 
A kormányhivatal szerint a társulási tanácsba kizárólag a képviselő-testület tagjai (a polgármester, 
az alpolgármester, illetve a képviselő delegálható), és az önkormányzatok képviselő-testületéinek 
határozatot kell hoznia a társulási tanácsba delegált személyről. A határozatban a delegált személy 
tartós akadályoztatása esetére célszerű helyettesítését is megjelölni, akinek a személyére is az 
vonatkozik, hogy csak a képviselő-testület tagjai közül kerülhet ki. 
 
Fentiekre tekintettel a társulási tanács ülésén Szekszárd Megyei Jogú Város felkérte a 
tagönkormányzatokat, hogy hozzanak határozatot a tanácsba delegált személyekről és 
helyettesükről.  
 
A Tolna Megyei Kormányhivatal jelen előterjesztés tárgyát képező témát is feldolgozó, fentebb 
idézett módszertani útmutatója hivatali időben megtekinthető az önkormányzati hivatal 228. 
szobájában.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. március 16-án kötött és 2013. július 1-
jén módosított cikói tárulási megállapodás rögzíti a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek 
neveit, de kifejezetten delegálásukra utaló rendelkezést nem tartalmaz.  
Szekszárd Megyei Jogú Város felhívásának megfelelően kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 
döntsön személyem Cikói Hulladékkezelési Társulásba történő delegálásáról, egyúttal kérem, hogy 
akadályoztatásom esetére alpolgármester asszonyt delegálja helyettesként.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalja, javaslataikat a bizottságok elnökei szóban terjesztik a képviselő-
testület elé. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba történő képviselők delegálásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 



 2

 
1./  A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 94. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsába 
(rövidített nevén: Cikói Hulladékkezelési Társulás Tanácsa) Komló Város képviseletének 
ellátására 2016. május 26. napjától a soron következő önkormányzati választások 
eredményének megállapításáig Polics József polgármestert delegálja. 

 
2./  A képviselő-testület a polgármester akadályoztatása esetére dr. Bareithné Benke Nikolett 

alpolgármestert hatalmazza fel arra, hogy Komló Város Önkormányzatát az Önkormányzati 
Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására Társulási Tanácsában képviselje. 

 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2016. május 18.    
 
   
 

Polics József  
         polgármester  


