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58/2020. (IV.29.) sz. határozata 

 

Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás határozati javaslatairól 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítását a társulás 
elnöke által megküldött, 1. és 1.a. sz. mellékletekben foglalt 1. előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában nem támogatom. 
 

2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-a és 95. § (3) bekezdése alapján elkészített 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulás elnöke által megküldött, 2. és 2.a. sz. 
mellékletekben foglalt 2. előterjesztés szerinti tartalommal nem támogatom. 
 

3. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak a 3. és 3.a. sz. mellékletekben foglalt 3. 
számú előterjesztés szerinti, a társulás 2019. évi költségvetésének módosításával 
kapcsolatos határozati javaslat tekintetében tartózkodom a véleménynyilvánítástól. 
 

4. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke által megküldött, 4. és 4.a. sz. 
mellékletekben foglalt, 4. számú előterjesztés tárgyát képező, a társulás saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három 
évre várható összegének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot nem támogatom. 
 

5. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke által megküldött, 5. és 5.a. sz. 
mellékletekben foglalt, 5. számú előterjesztés tárgyát képező, a társulás 2020. évi 
költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslat tekintetében tartózkodom a 
véleménynyilvánítástól. 
 

6. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke által megküldött, 6. sz. mellékletben 
foglalt,  6.  számú  előterjesztés  szerinti,  a  Re-Kom  Nonprofit  Kft.  működésével,  ezen  
belül a közfeladat-ellátáshoz használt gépjárművek üzembentartói jogának 
átruházásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozati javaslatokat 
támogatom. 
 

7. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke által megküldött, 7. és 7.1. sz. 
mellékletekben foglalt, 7. számú előterjesztés szerinti, a Re-Kom Nonprofit Kft. 
működésével kapcsolatos személyi döntések meghozataláról szóló határozati 
javaslatokat – Bartal Zoltán ügyvezetői, valamint Dr. Bozsolik Róbert, Molnár Józsefné 



és Fülöp János felügyelőbizottsági tagok megbízását a Re-Kom Nonprofit Kft.-ben 
díjazás nélkül – támogatom. 
 

8. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke által megküldött előterjesztésekre a 10. 
sz. mellékletben foglaltak szerint adom meg véleményem. 
 

9. Felkérem dr. Barbarics Ildikót mint Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba delegált képviselőjét, hogy a jelen 
határozat szerinti döntéseknek megfelelően képviselje az önkormányzatot a Társulási 
Tanácsban. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Barbarics Ildikó 
 

10. Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzőjét 
mint a Társulás munkaszervezet-vezetőjét. 
 
Határidő: 2020. május 4. 
Felelős: jegyző 
 
 

 
Komló, 2020. április 29. 

        Polics József 
polgármester 
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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg.  
 
A 2009. május 19. napjával alapított Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (rövidített nevén: Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodásának XIV. fejezet 7. pontja értelmében 
„A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon 

belül a tagok felülvizsgálják.” 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a társulási megállapodás felülvizsgálatát 
elvégezte. A megállapodás tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi akként, hogy a 
módosításra kerülő részeket áthúzással jelöltük, míg az új rendelkezések, változások eltérő 
színnel vannak kiemelve a tervezetben. 
 

Kérem Tisztelt Elnök Urat az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására. 

 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

 

dr. Göttlinger István 

aljegyző 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására elnöke  

az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának /2020. (….) határozata 
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - 
hatáskörében eljáró az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának elnöke a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben dönt arról, hogy  
 

1. jóváhagyja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása 
módosításának kezdeményezését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és 
formában; 

 
2. felhívja a Társulás tagönkormányzatai képviselő-testületeinek a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró polgármestereket a társulási 
megállapodás módosításának elfogadására; 

 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Bomba Gábor elnök  

 
3. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét a társulási megállapodás Magyar 

Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a módosítás 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében. 

 
Határidő: 2020. május 15. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető 

 
 

 

 

 



 

 

 

Veszélyhelyzeti indokolás  

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) 

számú határozatához 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg.  
 

A 2009. május 19. napjával alapított Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (rövidített nevén: Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodásának XIV. fejezet 7. pontja értelmében 
„A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon 

belül a tagok felülvizsgálják.” Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás idézett 
pontjában szereplő felülvizsgálati határidő rövidesen lejár, valamint, hogy a megállapodásban 
szereplő egyes rendelkezések már nem állnak összhangban a jogszabályi előírásokkal, 
szükségessé válik a megállapodás módosításának elfogadása.  
 

Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 
biztosító mértéket. 
 
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében 
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a 
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza. 
 

 



 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján az Mötv. IV. fejezetében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően a Sió-völgyi Nagytérség települési szilárdhulladékai 
kezelésének korszerű, hatékony és célszerű megoldása, mint közös cél 
megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak 
létre.  
 
 

A TÁRSULÁS TAGJAI 
 

1. Alsónána Község Önkormányzata 
(Alsónána, Kossuth u. 27.) 

Képviseli: Kis Istvánné polgármester 
 

2. Alsónyék Község Önkormányzata 
(Alsónyék, F ő u.1.) 

Képviseli: Dózsa-Pál Tibor polgármester 
 

3. Apátvarasd Község Önkormányzata 
(Apátvarasd, F ő u. 56.) 

Képviseli: Bodorkás István polgármester 
 

4. Babarc Község Önkormányzata 
(Babarc, Béke u. 41.) 

Képviseli: Pécsi Sándor polgármester 
 

5. Bár Község Önkormányzata 
(Bár, Szabadság u. 62.) 

Képviseli: Weitzl Magdolna polgármester 
 

6. Báta Község Önkormányzata 
(Báta, ő u.147.) 

Képviseli: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 

7. Bátaapáti Község Önkormányzata 
(Bátaapáti, Pet őfi u. 2.) 

Képviseli: Darabos Józsefné polgármester 
 

8. Bátaszék Város Önkormányzata 
(Bátaszék, Szabadság u. 4.) 

Képviseli: Bognár Jen ő polgármester 
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9. Berkesd Község Önkormányzata 

(Berkesd, Alkotmány u. 40.) 
Képviseli: Kapitány Zoltánné polgármester 

 
10. Bogyiszló Község Önkormányzata 

(Bogyiszló, Kossuth u.28.) 
Képviseli: Tóth István polgármester 

 
11. Bonyhád Város Önkormányzata 

(Bonyhád, Széchenyi tér 12.) 
Képviseli: Potápi Árpád János polgármester 

 
12. Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 

(Bonyhádvarasd, Kossuth L. u. 27.) 
Képviseli: Csaba Józsefné polgármester 

 
13. Cikó Község Önkormányzata 

(Cikó, Iskola tér 1.) 
Képviseli: Dr. Ferencz Márton polgármester 

 
14. Decs Község Önkormányzata 

(Decs, Fő u.23.) 
Képviseli: Biczó Ern ő polgármester 

 
15. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat 

(Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.) 
Képviseli: Hencze Sándor polgármester 

 
16. Dunaszekcs ő Község Önkormányzata 

(Dunaszekcs ő, Kossuth u. 35.) 
Képviseli: Faller János polgármester 

 
17. Egyházaskozár Község Önkormányzata 

(Egyházaskozár, Kossuth u.70.) 
Képviseli: Weisz Kornélia polgármester 

 
18. Erdősmárok Község Önkormányzata 

(Erdősmárok, Ady E.u.59.) 
Képviseli: Márton János polgármester 

 
19. Erdősmecske Község Önkormányzata 

(Erdősmecske, Pet őfi u. 40.) 
Képviseli: Keller János polgármester 
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20. Erzsébet Község Önkormányzata 

(Erzsébet, F ő u. 135.) 
Képviseli: Horváth János polgármester 

 
21. Fadd Nagyközség Önkormányzata 

(Fadd, Dózsa u.12.) 
Képviseli: Fülöp János polgármester 

 
22. Fazekasboda Község Önkormányzata 

(Fazekasboda, Kossuth L.u.26.) 
Képviseli: Gál Zoltán polgármester 

 
23. Fácánkert Község Önkormányzata 

(Fácánkert, Árpád u.12.) 
Képviseli: Orbán Zsolt polgármester 

 
24. Feked Község Önkormányzata 

(Feked, Fő u.5.) 
Képviseli: Tillmann Péter polgármester 

 
25. Felsőnána Község Önkormányzata 

(Felsőnána, Rákóczi u. 2/a.) 
Képviseli: Bognár László polgármester 

 
26. Geresdlak Község Önkormányzata 

(Geresdlak, Hunyadi J. u. 22.) 
Képviseli: dr. Habjánecz Tibor polgármester 

 
27. Görcsönydoboka Község Önkormányzata 

(Görcsönydoboka, Csele u. 43.) 
Képviseli: Troszt József polgármester 

 
28. Grábóc Község Önkormányzata 

(Grábóc, Rákóczi u. 84.) 
Képviseli: Takács László polgármester 

 
29. Györe Község Önkormányzata 

(Györe, Pet őfi u. 3.) 
Képviseli: Csoma József polgármester 

 
30. Harc Község Önkormányzata 

(Harc, Fő u. 59.) 
Képviseli: Siposné Csajbók Gabriella polgármester 
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31. Hegyhátmaróc Község Önkormányzata 

(Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.) 
Képviseli: Varga Lívia polgármester 

 
32. Hidas Község Önkormányzata 

(Hidas, Kossuth L.u.50/II) 
Képviseli: Dr. Szelle Tibor polgármester 

 
33. Hímesháza Község Önkormányzata 

(Hímesháza, Kossuth u. 82.) 
Képviseli: Pataki Péter polgármester 

 
34. Hosszúhetény Község Önkormányzata 

(Hosszúhetény, F ő u. 166.) 
Képviseli: Dr. Csörnyei László Sándor polgármester 

 
35. Izmény Község Önkormányzata 

(Izmény, Fő u. 23.) 
Képviseli: Kelemen Ferenc polgármester 

 
36.  Kajdacs Község Önkormányzata 

(Kajdacs, Pet őfi u. 1.) 
Képviseli:  Boda János polgármester 

 
37. Kakasd Község Önkormányzata 

(Kakasd, Rákóczi u. 285.) 
Képviseli: Bányai Károly polgármester 

 
38. Kárász Község Önkormányzata 

(Kárász, Pet őfi u. 36.) 
Képviseli: Lép Péter polgármester 

 
39. Kátoly Község Önkormányzata 

(Kátoly, Szabadság út 25.) 
Képviseli: Trubicsné Csibi Nóra polgármester 

 
40. Kékesd Község Önkormányzata 

(Kékesd, F ő u.3.) 
Képviseli: Varga Tamás polgármester 

 
41. Kéty Község Önkormányzata 

(Kéty, Pet őfi u.70.) 
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester 
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42. Kisdorog Község Önkormányzata 
(Kisdorog, Kossuth u. 187.) 

Képviseli: Klein Mihály polgármester  
 

43. Kismányok Község Önkormányzata 
(Kismányok, Kossuth u. 49.) 

Képviseli: Simon László polgármester 
 

44. Kisnyárád Község Önkormányzata 
(Kisnyárád, Kossuth u. 34.) 

Képviseli: Fledrich Gabriella polgármester 
 

45. Kistormás Község Önkormányzata 
(Kistormás, Dózsa u.2.) 

Képviseli: Csapó László polgármester 
 

46. Kisvejke Község Önkormányzata 
(Kisvejke, Rákóczi u. 86.) 

Képviseli: Höfler József polgármester 
 

47. Komló Város Önkormányzata 
(Komló, Városház tér 3.) 

Képviseli: Polics József polgármester 
 

48. Köblény Község Önkormányzata 
(Köblény, Kossuth tér 1.) 

Képviseli: Klesch Csaba polgármester 
 

49. Kölesd Község Önkormányzata 
(Kölesd, Kossuth tér 2.) 

Képviseli: Berényi István polgármester 
 

50. Lánycsók Község Önkormányzata 
(Lánycsók, Kossuth u. 3.) 

Képviseli: Hadra József polgármester 
 

51. Lengyel Község Önkormányzata 
(Lengyel, Pet őfi u. 53.) 

Képviseli: L őrincz Józsefné polgármester 
 

52. Lovászhetény Község Önkormányzata 
(Lovászhetény, Engelmann u.9.) 

Képviseli: Winkler Roland polgármester 
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53. Liptód Község Önkormányzata 

(Liptód, Dobó István u. 1.) 
Képviseli: Pfeiffer Tibor polgármester 

 
54. Magyaregregy Község Önkormányzata 

(Magyaregregy, Kossuth L.u.73.) 
Képviseli: Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester 

 
55. Maráza Község Önkormányzata 

(Maráza, Fő u. 50.) 
Képviseli: Hoffmann János polgármester 

 
56. Martonfa Község Önkormányzata 

(Martonfa, Köztársaság u. 13.) 
Képviseli: Bosnyák Attila András polgármester 

 
57. Máza Község Önkormányzata 

(Máza, Kossuth u. 24.) 
Képviseli: Pecze Gábor polgármester 

 
58. Mecseknádasd Önkormányzata 

(Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1) 
Képviseli: Dr. Wekler Ferenc polgármester 

 
59. Mecsekpölöske Község Önkormányzata 

(Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.) 
Képviseli: Papp István polgármester 

 
60. Medina Község Önkormányzata 

(Medina, Kossuth u. 59.) 
Képviseli: Vén Attila polgármester 

 
61. Mohács Város Önkormányzata 

(Mohács, Széchenyi tér 1.) 
Képviseli: Szekó József polgármester 

 
62. Mórágy Község Önkormányzata 

(Mórágy, Alkotmány u. 3.) 
Képviseli: Glöckner Henrik polgármester 

 
63. Mőcsény Község Önkormányzata 

(Mőcsény, Béke u.2.) 
Képviseli: Krachun Elemér polgármester 
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64. Mucsfa Község Önkormányzata 
(Mucsfa, Kossuth u.50.) 

Képviseli: Müller János polgármester 
 

65. Murga Község Önkormányzata 
(Murga, Szabadság u. 124.) 

Képviseli: Felkl Márton polgármester 
 

66. Nagymányok Község Önkormányzata 
(Nagymányok, Dózsa u. 28.) 

Képviseli: Karl Béla polgármester 
 

67. Nagypall Község Önkormányzata 
(Nagypall, Szabadság u. 26.) 

Képviseli: Grátz Edit polgármester 
 

68. Nagyvejke Község Önkormányzata 
(Nagyvejke, F ő u.20.) 

Képviseli: Pfaff Ferenc polgármester 
 

69. Óbánya Község Önkormányzata 
(Óbánya, Fő u. 71.) 

Képviseli: Mezei Mihály polgármester 
 

70. Ófalu Község Önkormányzata 
(Ófalu, Kossuth L. u. 3.) 

Képviseli: Kófiás Endre polgármester 
 

71. Őcsény Község Önkormányzata 
(Őcsény, F ő u. 35.) 

Képviseli: Fülöp János polgármester 
 

72. Palotabozsok Község Önkormányzata 
(Palotabozsok, Kossuth u. 73.) 

Képviseli: Friedrichné Fazekas Mária 
 

73. Pécsvárad Város Önkormányzata 
(Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) 

Képviseli: Dr. Bíró Ferenc polgármester  
 

74. Pörböly Község Önkormányzata 
(Pörböly, Óvoda u. 1.) 

Képviseli: Sipos Lajos polgármester 
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75. Sárpilis Község Önkormányzata 

(Sárpilis, Béke tér 1.) 
Képviseli: Figler János polgármester 

 
76. Sárszentl őrinc Község Önkormányzata 

(Sárszentl őrinc, Pet őfi u.22.) 
Képviseli: Demény Károly polgármester 

 
77. Sióagárd Község Önkormányzata 

(Sióagárd, Kossuth u. 9.) 
Képviseli: Háry János polgármester 

 
78. Somberek Község Önkormányzata 

(Somberek, Kossuth L. u. 111.) 
Képviseli: Csoboth Tamás polgármester 

 
79. Szajk Község Önkormányzata 

(Szajk, Kossuth L. u. 99.) 
Képviseli: Farkas Béla polgármester 

 
80. Szalatnak Község Önkormányzata 

(Szalatnak, Béke u. 2-4.) 
Képviseli: Bregó János polgármester 

 
81. Szálka Község Önkormányzata 

(Szálka, Petőfi u. 2.) 
Képviseli: Pálfi János polgármester 

 
82. Szárász Község Önkormányzata 

(Szárász, Petőfi u.20.) 
Képviseli: Simon Péter polgármester 

 
83. Szászvár Község Önkormányzata 

(Szászvár, Május 1 tér 1.) 
Képviseli: Bék János polgármester 

 
84. Szebény Község Önkormányzata 

(Szebény, Hősök tere 1.) 
Képviseli: Kertész Attila polgármester 

 
85. Szedres Község Önkormányzata 

(Szedres, Arany J.u.2.) 
Képviseli: Kovács János polgármester 
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86. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(Szekszárd, Béla király tér 8.) 
Képviseli: Horváth István polgármester 

 
87. Szellő Község Önkormányzata 

(Szellő, Fő u. 7.) 
Képviseli: Wesz Józsefné polgármester 

 
88. Székelyszabar Község Önkormányzata 

(Székelyszabar, Árpád u. 53.) 
Képviseli: Pakusza Zoltán polgármester 

 
89. Szilágy Község Önkormányzata 

(Berkesd, Alkotmány u. 40.) 
Képviseli: Perlaki László polgármester 

 
90. Szűr Község Önkormányzata 

(Szűr, Kossuth u. 15.) 
Képviseli: Kropp Károly polgármester 

 
91. Tengelic Község Önkormányzata 

(Tengelic, Rákóczi u. 11.) 
Képviseli: Gáncs István polgármester 

 
92. Tolna Város Önkormányzata 

(Tolna, Hősök tere 1.) 
Képviseli: Dr. Sümegi Zoltán polgármester 

 
93. Tófű Község Önkormányzata 

(Tófű, Kossuth L.u.16.) 
Képviseli: Walke Zsolt polgármester 

 
94. Várdomb Község Önkormányzata 

(Várdomb, Kossuth u. 117.) 
Képviseli: Simon Csaba polgármester 

 
95. Váralja Község Önkormányzata 

(Váralja, Kossuth u. 203.) 
Képviseli: Molnár Péterné polgármester 

 
96. Vékény Község Önkormányzata 

(Vékény, Fő u. 43.) 
Képviseli: Endr ődi Tibor polgármester 
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97. Véménd Község Önkormányzata 
(Véménd, Tavasz u. 1.) 

Képviseli: Váradi János polgármester 
 

98. Závod Község Önkormányzata 
(Závod, Új u. 13.) 

Képviseli: Szász János József 
 

99. Zengővárkony Község Önkormányzata 
(Zengővárkony, Ady E.u.2.) 

Képviseli: Ördög Béla János polgármester 
 

100. Zomba Község Önkormányzata 
(Zomba, Fő tér 1.) 

Képviseli: Sz űcs Sándor polgármester 
 

1. Alsónána Község Önkormányzata 
(7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) 

Képviseli: Kollár László András polgármester 
 

2. Alsónyék Község Önkormányzata 
(7148 Alsónyék, F ő u.1.) 

Képviseli: Molnár István János polgármester 
 

3. Apátvarasd Község Önkormányzata 
(7720 Apátvarasd, F ő u. 56.) 

Képviseli: Bodorkás István polgármester 
 

4. Babarc Község Önkormányzata 
(7757 Babarc, Béke u. 41.) 

Képviseli: Pécsi Sándor polgármester 
 

5. Bár Község Önkormányzata 
(7711 Bár, Szabadság u. 62.) 

Képviseli: Jásper Gábor polgármester 
 

6. Báta Község Önkormányzata 
(7149 Báta, ő u.147.) 

Képviseli: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
 

7. Bátaapáti Község Önkormányzata 
(7146 Bátaapáti, Pet őfi u. 2.) 

Képviseli: Krachunk Szilárd polgármester 
 

8. Bátaszék Város Önkormányzata 
(7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) 
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Képviseli: Dr. Bozsolik Róbert Zsolt polgármester 
 

9. Berkesd Község Önkormányzata 
(7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.) 

Képviseli: Hermann-né Rattinger Mária Éva polgármes ter 
 

10. Bogyiszló Község Önkormányzata 
(7132 Bogyiszló, Kossuth u.28.) 

Képviseli: Tóth István polgármester 
 

11. Bonyhád Város Önkormányzata 
(7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.) 

Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester 
 

12. Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 
(7158 Bonyhádvarasd, Kossuth L. u. 27.) 

Képviseli: Csibi Zsolt polgármester 
 

13. Cikó Község Önkormányzata 
(7164 Cikó, Iskola tér 1.) 

Képviseli: Molnár Józsefné polgármester 
 

14. Decs Nagyközség Önkormányzata 
(7144 Decs, Fő u.23.) 

Képviseli: Heberling Tibor polgármester 
 

15. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat 
(7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.) 

Képviseli: Kirnyákné Balogh Mária polgármester 
 

16. Dunaszekcs ő Község Önkormányzata 
(7712 Dunaszekcs ő, Kossuth u. 35.) 
Képviseli: Faller János polgármester 

 
17. Egyházaskozár Község Önkormányzata 

(7347 Egyházaskozár, Kossuth u.70.) 
Képviseli: Weisz Kornélia polgármester 

 
18. Erdősmárok Község Önkormányzata 

(7735 Erdősmárok, Ady E.u.59.) 
Képviseli: Márton János polgármester 

 
19. Erdősmecske Község Önkormányzata 

(7723 Erdősmecske, Pet őfi u. 40.) 
Képviseli: Benkovics Sándor Gy őzőné polgármester 
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20. Erzsébet Község Önkormányzata 

(7661 Erzsébet, F ő u. 135.) 
Képviseli: Horváth János polgármester 

 
21. Fadd Nagyközség Önkormányzata 

(7133 Fadd, Dózsa u.12.) 
Képviseli: Fülöp János polgármester 

 
22. Fazekasboda Község Önkormányzata 

(7732 Fazekasboda, Kossuth L.u.26.) 
Képviseli: Weisz Nándorné polgármester 

 
23. Fácánkert Község Önkormányzata 

(7136 Fácánkert, Árpád u.12.) 
Képviseli: Orbán Zsolt polgármester 

 
24. Feked Község Önkormányzata 

(7724 Feked, Fő u.5.) 
Képviseli: Tillmann Péter polgármester 

 
25. Felsőnána Község Önkormányzata 

( 7175 Felsőnána, Rákóczi u. 2/a.) 
Képviseli: Bíró Szabolcs polgármester 

 
26. Geresdlak Község Önkormányzata 

(7733 Geresdlak, Hunyadi J. u. 22.) 
Képviseli: dr. Habjánecz Attila Tibor polgármester 

 
27. Görcsönydoboka Község Önkormányzata 

(7728 Görcsönydoboka, Csele u. 43.) 
Képviseli: Troszt József polgármester 

 
28. Grábóc Község Önkormányzata 

(7162 Grábóc, Rákóczi u. 84.) 
Képviseli: Vincze Kálmán polgármester 

 
29. Györe Község Önkormányzata 

(7352 Györe, Pet őfi u. 3.) 
Képviseli: Filamella Tibor polgármester 

 
30. Harc Község Önkormányzata 

(7172 Harc, Fő u. 59.) 
Képviseli: Tóth Gábor polgármester 
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31. Hegyhátmaróc Község Önkormányzata 

(7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.) 
Képviseli: Halmos Csaba polgármester 

 
32. Hidas Község Önkormányzata 

(7696 Hidas, Kossuth L.u.50/II) 
Képviseli: Berg Csaba polgármester 

 
33. Hímesháza Község Önkormányzata 

(7735 Hímesháza, Kossuth u. 82.) 
Képviseli: Pataki Péter polgármester 

 
34. Hosszúhetény Község Önkormányzata 

(7694 Hosszúhetény, F ő u. 166.) 
Képviseli: Dr. Csörnyei László Sándor polgármester 

 
35. Izmény Község Önkormányzata 

(7353 Izmény, Fő u. 23.) 
Képviseli: Kelemen Ferenc polgármester 

 
36.  Kajdacs Község Önkormányzata 

(7051 Kajdacs, Pet őfi u. 1.) 
Képviseli: Vaszari István polgármester 

 
37. Kakasd Község Önkormányzata 

(7122 Kakasd, Rákóczi u. 285.) 
Képviseli: Schellné Simcsik Orsolya polgármester 

 
38. Kárász Község Önkormányzata 

(7333 Kárász, Pet őfi u. 36.) 
Képviseli: Lép Péter polgármester 

 
39. Kátoly Község Önkormányzata 

(7661 Kátoly, Szabadság út 25.) 
Képviseli: Trubicsné Csibi Nóra polgármester 

 
40. Kékesd Község Önkormányzata 

(7661 Kékesd, F ő u.3.) 
Képviseli: Varga Tamás polgármester 

 
41. Kéty Község Önkormányzata 

(7174 Kéty, Pet őfi u.70.) 
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester 
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42. Kisdorog Község Önkormányzata 
(7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.) 

Képviseli: Klein Mihály polgármester  
 

43. Kismányok Község Önkormányzata 
(7356 Kismányok, Kossuth u. 49.) 

Képviseli: B őte István polgármester 
 

44. Kisnyárád Község Önkormányzata 
(7759 Kisnyárád, Kossuth u. 34.) 

Képviseli: Boros Katalin polgármester 
 

45. Kistormás Község Önkormányzata 
(7068 Kistormás, Dózsa u.2.) 

Képviseli: Pintér Ferenc polgármester 
 

46. Kisvejke Község Önkormányzata 
(7183Kisvejke, Rákóczi u. 86.) 

Képviseli: Farkas-Jókai Noémi polgármester 
 

47. Komló Város Önkormányzata 
(7300 Komló, Városház tér 3.) 

Képviseli: Polics József polgármester 
 

48. Köblény Község Önkormányzata 
(7334 Köblény, Kossuth tér 1.) 

Képviseli: Kiss Gyula polgármester 
 

49. Kölesd Község Önkormányzata 
(7334 Kölesd, Kossuth tér 2.) 

Képviseli: Greifeinstein József polgármester 
 

50. Lánycsók Község Önkormányzata 
(7759 Lánycsók, Kossuth u. 3.) 

Képviseli: Hadra József polgármester 
 

51. Lengyel Község Önkormányzata 
(7184 Lengyel, Pet őfi u. 53.) 

Képviseli: Braun János László polgármester 
 

52. Lovászhetény Község Önkormányzata 
(7720 Lovászhetény, Engelmann u.9.) 

Képviseli: Winkler Roland polgármester 
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53. Liptód Község Önkormányzata 

(7758 Liptód, Dobó István u. 1.) 
Képviseli: Heilmann Mária polgármester 

 
54. Magyaregregy Község Önkormányzata 

(7332 Magyaregregy, Kossuth L.u.73.) 
Képviseli: Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester 

 
55. Maráza Község Önkormányzata 

(7733 Maráza, Fő u. 50.) 
Képviseli: Hoffmann János polgármester 

 
56. Martonfa Község Önkormányzata 
(7720 Martonfa, Köztársaság u. 13.) 

Képviseli: Bosnyák Attila András polgármester 
 

57. Máza Község Önkormányzata 
(7351 Máza, Kossuth u. 24.) 

Képviseli: Pecze Gábor polgármester 
 

58. Mecseknádasd Önkormányzata 
(7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1) 

Képviseli: Karaszné Auth Szilvia polgármester 
 

59. Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
(7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.) 

Képviseli: Papp István polgármester 
 

60. Medina Község Önkormányzata 
(7057 Medina, Kossuth u. 59.) 

Képviseli: Vén Attila polgármester 
 

61. Mohács Város Önkormányzata 
(7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) 

Képviseli: Csorbai Ferenc polgármester 
 

62. Mórágy Község Önkormányzata 
(7165 Mórágy, Alkotmány u. 3.) 

Képviseli: Glöckner Henrik polgármester 
 

63. Mőcsény Község Önkormányzata 
(7163 Mőcsény, Béke u.2.) 

Képviseli: Krachun Elemér polgármester 
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64. Mucsfa Község Önkormányzata 
(7185 Mucsfa, Kossuth u.50.) 

Képviseli: Katona Csaba polgármester 
 

65. Murga Község Önkormányzata 
(7176 Murga, Szabadság u. 124.) 

Képviseli: Felkl Márton polgármester 
 

66. Nagymányok Község Önkormányzata 
(7355 Nagymányok, Dózsa u. 28.) 
Képviseli: Karl Béla polgármester 

 
67. Nagypall Község Önkormányzata 

(7731 Nagypall, Szabadság u. 26.) 
Képviseli: Grátz Edit polgármester 

 
68. Nagyvejke Község Önkormányzata 

(7186 Nagyvejke, F ő u.20.) 
Képviseli: Pallo Lajos Béláné polgármester 

 
69. Óbánya Község Önkormányzata 

(7695 Óbánya, Fő u. 71.) 
Képviseli: van. Groeningen Irén polgármester 

 
70. Ófalu Község Önkormányzata 

(7696 Ófalu, Kossuth L. u. 3.) 
Képviseli: Bechli Erzsébet polgármester 

 
71. Őcsény Község Önkormányzata 

(7143 Őcsény, F ő u. 35.) 
Képviseli: Fülöp János polgármester 

 
72. Palotabozsok Község Önkormányzata 

(7727 Palotabozsok, Kossuth u. 73.) 
Képviseli: Ritzl Róbert polgármester 

 
73. Pécsvárad Város Önkormányzata 

(7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) 
Képviseli: Zádori János polgármester  

 
74. Pörböly Község Önkormányzata 

(7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) 
Képviseli: Sipos Lajos polgármester 
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75. Sárpilis Község Önkormányzata 

(7145 Sárpilis, Béke tér 1.) 
Képviseli: Figler János polgármester 

 
76. Sárszentl őrinc Község Önkormányzata 

(7047 Sárszentl őrinc, Pet őfi u.22.) 
Képviseli: Sátor Géza polgármester 

 
77. Sióagárd Község Önkormányzata 

(7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.) 
Képviseli: Ger ő Attila polgármester 

 
78. Somberek Község Önkormányzata 
(7728 Somberek, Kossuth L. u. 111.) 

Képviseli: Csoboth Tamás polgármester 
 

79. Szajk Község Önkormányzata 
(7753 Szajk, Kossuth L. u. 99.) 

Képviseli: Farkas Béla polgármester 
 

80. Szalatnak Község Önkormányzata 
(7334 Szalatnak, Béke u. 2-4.) 

Képviseli: Gulácsik Erika polgármester 
 

81. Szálka Község Önkormányzata 
(7121 Szálka, Petőfi u. 2.) 

Képviseli: Pálfi János polgármester 
 

82. Szárász Község Önkormányzata 
(7347 Szárász, Petőfi u.20.) 

Képviseli: Simon Péter polgármester 
 

83. Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
(7349 Szászvár, Május 1 tér 1.) 

Képviseli: Vidák Krisztina polgármester 
 

84. Szebény Község Önkormányzata 
(7725 Szebény, Hősök tere 1.) 

Képviseli: Kertész Attila polgármester 
 

85. Szedres Község Önkormányzata 
(7056 Szedres, Arany J.u.2.) 

Képviseli: Kovács János polgármester 
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86. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 
Képviseli: Ács Rezs ő polgármester 

 
87. Szellő Község Önkormányzata 

(7661 Szellő, Fő u. 7.) 
Képviseli: Wesz Józsefné polgármester 

 
88. Székelyszabar Község Önkormányzata 

(7737 Székelyszabar, Árpád u. 53.) 
Képviseli: Kemény Balázs polgármester 

 
89. Szilágy Község Önkormányzata 

(7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2.) 
Képviseli: Romoda Sándor polgármester 

 
90. Szűr Község Önkormányzata 

(7735 Szűr, Kossuth u. 15.) 
Képviseli: Kropp Károly polgármester 

 
91. Tengelic Község Önkormányzata 

(7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.) 
Képviseli: Gáncs István polgármester 

 
92. Tolna Város Önkormányzata 

(7130 Tolna, Hősök tere 1.) 
Képviseli: Appfelshoffer Ágnes polgármester 

 
93. Tófű Község Önkormányzata 

(7348 Tófű, Kossuth L.u.16.) 
Képviseli: Walker Zsolt polgármester 

 
94. Várdomb Község Önkormányzata 

(7146 Várdomb, Kossuth u. 117.) 
Képviseli: Simon Csaba polgármester 

 
95. Váralja Község Önkormányzata 

(7354 Váralja, Kossuth u. 203.) 
Képviseli: Sziebert Éva polgármester 

 
96. Vékény Község Önkormányzata 

(7333 Vékény, Fő u. 43.) 
Képviseli: Endr ődi Tibor polgármester 
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97. Véménd Község Önkormányzata 
(7726 Véménd, Tavasz u. 1.) 

Képviseli: Szalonna Zoltán polgármester 
 

98. Závod Község Önkormányzata 
(7182 Závod, Új u. 13.) 

Képviseli: László Attila polgármester 
 

99. Zengővárkony Község Önkormányzata 
(7722 Zengővárkony, Ady E.u.2.) 

Képviseli: Fülöp Csaba polgármester 
 

100. Zomba Község Önkormányzata 
(7173 Zomba, Fő tér 1.) 

Képviseli: Sz űcs Sándor polgármester 
 

 
 

Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a 
környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a 
térségben élő lakosság számára.  
 
A társult önkormányzatok tagjai a Sió-völgyi Nagytérség Regionális Szilárdhulladék-
gazdálkodási Rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorciumnak 
és az önálló regionális hulladékkezelési közfeladat ellátási területként meghatározott 
Déli Hulladékgazdálkodási Régióhoz tartoznak.  
 
A települési szilárdhulladék ártalmatlanítására, mely a tagok közigazgatási területén 
keletkezik a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ jogosult, amelynek építése a 
Kohéziós Alap (ISPA/KA) támogatással folyamatban van megvalósult. A tagok 
alapvető érdeke ezen lerakó oly módon történő üzemeltetésének megszervezése, 
amely elősegíti a társulás céljának megvalósítását. 
 
Tagok kijelentik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös előnyök 
és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, települési önkormányzati feladataik 
hatékonyabb, célszerűbb megoldására. 
 
 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 
A társulás neve : Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 

Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására 

 
A társulás rövidített neve:  Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
 
Székhelye:     7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
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Működési területe:    a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 
 

A társulás határozatlan időtartamra alakul. 
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
 

A társulás az Mötv. 87. §-a alapján létrehozott, önálló jogi személyiséggel, 
rendelkező társulás, amelyet a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése a kormányzati 
funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 
7.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vesz. 

 
A társult települési önkormányzatok megbízásából a társulási tanács elnöke - az 
alapítók képviseletében- intézkedik a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál 
történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt.  

 
 

IV. A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI  
 

1./ Tagok kijelentik, hogy a keletkező szilárdhulladék kezelésére és elhelyezésére a 
Sió-völgyi Nagytérség hulladékkezelési projektjének megvalósulásával kialakított 
rendszert veszik igénybe a Konzorcium által megkötött közfeladat-ellátási 
szerződésnek megfelelően.  
 
2./ Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttműködnek. 
 
3./ Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi 
érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva a szerződésbe foglalt elveket 
betartják, annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív 
tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.  
 
4./  Tagok tudomásul veszik, hogy a tagsági viszony felmondása Társulásból Történő 
kiválás egyes esetekben a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért 
felelősséggel tartoznak és az általános jogelveknek megfelelően jótállni kötelesek.  
 
5./ Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a 
magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU 
előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési 
törvény és a hatósági árszabályozás rendelkezéseire.  
 
6./  A cél elérése érdekében a társulás vállalja az alábbi feladatok elvégzését: 

 
Szervezeti, gazdasági területen: 
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- A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása 
- Gyűjtési szállítási költségek kidolgozása 
- Feldolgozó létesítmények költségkalkulációja 
- Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése 
- Lakossági fórumok szervezése  
- Ipari, szolgáltatási hulladéktermelők együttműködésének szervezése 
- Az üzemeltetéshez szükséges szerződések, megállapodások előkészítése 

 
Műszaki területen: 
 
- A szilárdhulladék mennyisége jövőbeni alakulásának felmérése 
- A meglévő felmérések aktualizálása  
- A nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep, továbbá a hulladékátrakó 

állomások, hulladékudvarok és komposztálók működésének összehangolása 
- A régi legális vagy illegális hulladéklerakók felszámolásában, 

rekultivációjában való közreműködés 
 
 

V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 
 

A társulás tagjai az Mötv. 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
társulásra átruházzák a társulás céljának megvalósításával kapcsolatos alábbi 
feladat és hatásköröket:  
 
A társulás az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott környezet-
egészségügyi és köztisztasági, valamint a 19. pontban meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, a társulási megállapodásban 
meghatározott működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként  
feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel az alapítók szakmai és gazdasági 
felügyelete mellett végzi. 
 
Államháztartási szakágazati besorolás: 
 
3821000    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
A társulás alaptevékenységének szakfeladat szerinti  besorolása: 
Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti be sorolása: 
 

 
382101      Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382102      Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
771200      Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
773000      Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
682002      Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
700000       Üzletvezetési, vezetői tanácsadás 
711000       Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712209     Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 
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013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 
1./ A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala látja el.  
 
2./ A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást 
készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani. 
 
3./ A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű 
jogokból áll.  
 
4./ A tagi önkormányzatok társulásba bevitt/átadott vagy a társulás tevékenysége 
folytán képződött vagyonát a társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a 
vagyonszaporulat is a társulást illeti meg.  
 
5./ A társulás megszűnése, felmondás kiválás vagy kizárás esetén a tagok 
egymással elszámolni kötelesek az Mötv. 90. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
 
6./ A társulás működésének, fejlesztésének forrásai:,  a tagok pénzügyi 
hozzájárulása: 
 
6.1. Abban az esetben, ha a társulás működési költségei előre láthatóan 
meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a társulás döntéshozó szerve a társulási 
tanács a működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el.  
A Társulás tagjait képező önkormányzatok abban az esetben kötelesek pénzügyi 
hozzájárulást fizetni, amennyiben a társulás működéséhez szükséges saját források 
nem állnak rendelkezésre.  
 
A Társulási Tanács a társult települési önkormányzatokat terhelő pénzügyi 
hozzájárulás összegét határozatban állapítja meg. A pénzügyi hozzájárulás alapját 
képező lakosságszám megállapítása az Mötv. 146.§ (3) bekezdése alapján történik.  
A pénzügyi hozzájárulás a társulás működési költségeinek fedezésére szolgál.  A 
társult települési önkormányzatok a Társulási Tanács által meghatározott mértékű 
hozzájárulást kötelesek a Társulás számlájára átutalással megfizetni.  
 
6.2. A társulás bevételét képezik a társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 
támogatások, amely támogatási összegeket – a tagok megállapodása és a 
vonatkozó előírások alapján- csak a társulás céljainak megvalósítására lehet 
felhasználni.  
 
6.3.  A társulás vagyonához tartoznak bevételét képezik az alaptevékenység 
körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek, valamint 
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természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati 
bevételek.  

 
 

VII. ÜZEMELTETÉS, TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK 
 

1./ Üzemeltetés 
 

1.1. A hulladékkezelésére irányuló szolgáltatás közszolgáltatás, amely ellátás 
magában foglalja a hulladék begyűjtését, elszállítását a hulladékkezelő telepre, 
kezelését, a kezelő létesítmény üzemeltetését és a szolgáltatás 
folyamatosságának biztosítását.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
magában foglalja a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, 
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, 
vagyonkezelését.  

 
1.2. A Társulás társult önkormányzatok a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ 

üzemeltetésére a hatályos jogszabályokkal, továbbá az ár és 
foglalkozáspolitikájukkal összhangban kötik meg a részletes üzemeltetési 
szerződést.  

 
1.3. A tagok célja, hogy a társaság  a hulladéklerakó központ hatékony működtetése 

üzemeltetője olyan non-profit gazdasági társaság legyen, amelynek kizárólagos 
(100%-os) tulajdonosa az alapító tagokat magában foglaló önkormányzati 
társulás.  

 
1.4. Az üzemeltetés során a tagok, mint résztvevő önkormányzatok kötelesek 

gondoskodni a hulladék kezelésével kapcsolatos felelősségi szabályok 
betartásáról.  

 
2./ Tulajdonjogi kérdések 
 
2.1. A tagok tudomásul veszik, hogy a társulás részére a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 

Nagytérség Települési Szilárdhulladék kezelésére létrejött konzorcium által 
hasznosításra átadott létesítmények és eszközök a konzorciumban résztvevő 
önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezik lakosság-egyenérték 
arányosan a konzorciális szerződés 2. számú melléklete szerint. 

 
2.2. A társulás tagjai tudomásul veszik azt is, hogy az ISPA/KA eszközei és 

beruházás a gesztor önkormányzat (Siófok Város Önkormányzata) könyveiben 
lesz a továbbiakban is nyilvántartva.  

  
 

VIII. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
 

1./ Társulási tanács 
2./ Társulási operatív tanács 
3./ 2. Társulási tanács elnöke és alelnökei  
4./ Felügyelő bizottság 
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3./  Pénzügyi lebonyolító szervezet A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak 
ellátása 

 
VIII./1 Társulási tanács 

 
1.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amely a társult tagok 

képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy 
polgármesterek összességéből áll. Valamennyi tag egy képviselő 
delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőt 
visszahívhatja.  

 
1.2. A tagot a társulási tanácsban a társulási megállapodás 2. számú 

mellékletében meghatározott lakosság számmal arányos szavazati jog illeti 
meg.  
Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a felével. 

 
1.3. Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott 

helyettes képviselő útján lehet.   
 
1.4. .A társulási tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek 

mindegyike minősített többséggel hozott határozatával jóváhagyta a társulási 
megállapodást, megválasztotta képviselőjét és, a társulási tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását.  

 
1.3. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha Társulás valamennyi tagja 

minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, delegálta 
képviselőit, a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, 
megválasztotta elnökét, továbbá a Magyar Államkincstár Társulást 
nyilvántartásba vette. 

 
1.5. 1.4. A társulási tanács döntését ülésen, határozattal hozza. A határozatokat az 

év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. 
 
• A határozat teljes jelölése: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Tanácsának…./ év (hó, nap) határozata 
 
• A határozat rövidített jelölése: …./ év (hó,nap) TT határozat 

 
 
1.6.1.5.A társulási tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott és a 

társulás tagjai által átruházott feladat-és hatáskörökben. 
 
 
1.7.1.6. A társulási tanács feladata és hatásköre 
 

a/ A társulási tanács elnökének és elnökhelyetteseinek alelnökének 
megválasztása, visszahívása 
b/ A működési hozzájárulás mértékének megállapítása 
c/ Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása 
d/ A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása 
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e/ Tag kizárásának elhatározása 
f/ Társulási megállapodás módosításának elhatározása 
g/ Társulás megszűnésének elhatározása 
h/ Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés 
megszerzése és elidegenítése 
i/ Társulás éves munkatervének, költségvetésének, éves mérlegének 
zárszámadásának elfogadása  
j/ Támogatási szerződések megkötése 
k/ A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai 
célok meghatározása 
l/ Ajánlat adása a tagok között felmerülő vitás kérdések megoldására 
m/ Szervezeti és működési szabályzat elfogadása 

 
1.8.1.7. A társulási tanács ülését össze kell hívni: 
 

- szükség szerint, de évente legalább két hat alkalommal. 
- a társulási tanács által meghatározott időpontban 
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó- indítványára 
- a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére 

 
1.9.1.8.A tanács ülését az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze 

elektronikus úton az ülés napját megelőzően legalább 15 öt nappal korábban. 
Ettől eltérni sürgős esetben lehet, de a tagokat ez esetben hitelt érdemlő 
módon értesíteni kell. 

 
1.10.1.9. A társulási tanács határozatképes, ha azon a szavazatok több mint a 

felével rendelkező képviselő jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévő 
képviselők által leadható szavazatok több mint fele és az általuk képviselt 
települések lakosságszáma egyharmadának megfelelő szavazat szükséges. 
(egyszerű többség).  

 
 
1.10. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét,  
Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét.  

 
1.11. Minősített többségű döntés szükséges: 
 

a) Társulásból történő kizáráshoz; 
b) Társulás által benyújtandó, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázathoz; 
c) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb 

szervezet alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez; 
d) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának 

elfogadásához, módosításához; 
e) a közös tulajdonú gazdasági társaság alapító okiratának módosításához; 
f) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás 
megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához; 
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g) költségvetés, zárszámadás elfogadásához. 
 
1.12.  Eredménytelen szavazás esetén ismételt tárgyalást kell folytatni, majd ha a 

szavazás ez után is eredménytelen marad, úgy az ügyben a soron következő 
ülésen kell dönteni. 

 
1.13. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 

napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.  
 
1.14. A társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 

személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a 
napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.  

 
1.15. Az ülésen a határozati javaslatról a szavazati arányok megállapítását 

követően nyílt szavazással döntenek. A társulási tanács határozatai a meg 
nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. 
A szavazás nyílt vagy titkos szavazással történik. A tagok „igen” vagy „nem” 
szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól.  

 
 
1.16.  A társulási tanács tagjai a társulási tanácsban hozott döntésekről 15 napon 

belül elektronikusan tájékoztatni kötelesek az őket delegáló 
önkormányzatokat.  

 
1.17. A tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a társulási 

tanács által felhatalmazott személy a székhely település polgármesteri 
hivatalának jegyzője – mint a munkaszervezet vezetője - írja alá.  

 
VIII./2 Társulási Operatív Tanács 
 
2.1. A társulási tanács tagjainak nagy számára tekintettel, a rugalmas működés 

érdekében a társulási tanács az Mötv. 93. § 19. alapján társulási operatív 
tanácsot hoz létre. 

 
2.2. A társulási tanács a VIII./1 pontban meghatározott feladat és hatásköreiből a 

VIII/1.7. b; c; d; i; j; k pontokban meghatározott feladat és hatásköreit a 
társulási operatív tanácsra ruházza át. Az átruházott feladat és hatáskörök 
alapján hozott döntésekről a társulási operatív tanács a felügyelő bizottságot 
félévente, míg a társulási tanácsot évente köteles tájékoztatni.  

 
2.3. A társulás tagjai 2/3-nak kérelmére a társulási tanács- a társulási tanács 

elnöke által 15 napon belül összehívott ülésén- köteles a kezdeményezők által 
megjelölt átruházott feladat- és hatáskört visszavenni. 

 
2.4. A társulási operatív tanács segíti a társulás elnökének és alelnökeinek a 

munkáját, közreműködik a társulási tanács üléseinek előkészítésében, 
összehangolja a társulás munkáját, kapcsolatot tart a tanács tagjaival, 
közreműködik a döntések előkészítésében és végrehajtásában.  
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2.5. A társulási tanács tagjait a társulási operatív tanácsban az érintett tag 
önkormányzatok közül az alábbi önkormányzatok delegáltjai képviselik: 

 
1. Szekszárd 
2. Bátaszék 
3. Bonyhád 
4. Cikó 
5. Komló 
6. Mecseknádasd 
7. Mohács 
8. Tolna 

 
2.6. A társulási operatív tanács nyolc tagból áll. A tanácstagok közül Cikó Község 

képviselőjén felül a tagok a hulladékgazdálkodási kistérségek 
önkormányzatainak teljes jogú képviseletét is ellátják.  

 
2.7. A társulási operatív tanács elnöke a társulási tanács elnöke. 
 
2.8. A társulási operatív tanács ügyrendjét maga határozza meg.   
 
2.9. A társulási operatív tanács tagjait összesen 100 szavazat illeti meg. A 

társulási operatív tanács ülésén a tanács tagjait az alábbi szavazatok illetik 
meg: 

 
A. Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség  
  
Szekszárd  31 
Bátaszék    5 
Tolna     9 
 
B. Bonyhád és környéke hulladékgazdálkodási kistérség  
 
Bonyhád     9 
Cikó      2 
 
C. Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség 
 
Komló   21 
 
D. Mohács és környéke hulladékgazdálkodási kistérség 
 
Mohács   14 
 
E. Pécsvárad és környéke hulladékgazdálkodási kistérség 
 
Mecseknádasd     9 

 
 
2.10. A társulási operatív tanács határozatképes, ha a szavazatok több mint felét 

képviselő tag az ülésen jelen van.  
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2.11. A társulási operatív tanács ülését az elnök hívja össze. Az ülésről szóló 

meghívót, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal korábban kell írásban, 
vagy elektronikus úton a tagoknak megküldeni.  

 
2.12. A társulási operatív tanács határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak több 

mint a felével hozza.  
 
2.13. A társulási operatív tanács döntése a szabályszerűen értesített, de az ülésen 

meg nem jelent tagokra is kötelező. 
 
VIII./2 Társulási Tanács Elnöke és alelnöke 
 
2.1. A társulási tanács elnökét és két alelnökét (1 Tolna megyei, 1 Baranya 

megyei) a társulási tanács tagjai sorából az alakuló ülésen egyszerű minősített  
többségi szavazással választják meg határozott időre.  

 
3.2. A tagi önkormányzatok jelen társulási megállapodás aláírásával elfogadják, 

hogy a társulási tanács elnökének mindenkor Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által delegált tagot, egyik alelnökének Mohács, másik alelnökének 
Bonyhád városok képviselő-testületei által delegált tagot választják meg. 

 
2.2. Az elnök és az alelnökök megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük 

betöltéséig áll fenn.  
 
2.3. A társulási tanács elnöke a társulás ügyeinek vitele keretében  
 

a) Képviseli a társulást harmadik személyekkel szemben bíróságok és más 
hatóságok előtt  

b) Intézkedik a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál a társulás 
törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba 
vétele iránt a társulási megállapodás módosítását követő 15 napon belül 

c) Összehívja a társulási tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét. 
Összeállítja a Társulási Tanács üléseinek napirendjét, összehívja és vezeti az 
üléseket, gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak 
betartásáról. 

d) Gondoskodik a társulás éves mérlegének vagyonkimutatásának 
költségvetésének, éves beszámolójának zárszámadásának elkészítéséről. 

e) A társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi. 
f) Évente legalább egy alkalommal jelentést beszámolót készít a társulási tanács 

részére a társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél 
megvalósulásáról, amelyet a társulást alkotó tag önkormányzatok kötelesek 
képviselő-testületeik elé terjeszteni jóváhagyása céljából. 

g) támogatási szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok 
módosításait a tagok nevében aláírja.  

h) Bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a tagok, illetve 
képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek személyek felé, 
beszámoltathatja a társulásban közreműködő bármely érdekeltet. 

i) Összehívja és vezeti a társulási operatív tanács üléseit 
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2.4. Az elnök a társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos 
beszámolási kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybevételére a társulás 
költségén. A társulás elnöke feladatait a tőle elvárható gondossággal köteles 
ellátni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog 
szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.  

 
2.5. Az elnök a társulás bevételeivel a társult települési önkormányzatok, 

valamint a társulási tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a tanács hatáskörét 
nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.  

 
2.6. Az elnöki megbízatás megszűnik: 
 

- Önkormányzati képviselő tisztségének megszűnésével 
- Az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással 
- A társulási tanács által történő visszahívással 
- Lemondással 
- Elhalálozással 

 
2.7. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig 

a megbízatásával járó feladatokat ellátni, valamint köteles a lemondásától 
számított 15 napon belül a társulási tanács ülését összehívni az új elnök 
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnökök megbízatása 
nem szűnik meg.  

 
2.7. A társulás alelnökeinek alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre 

vonatkozó rendelkezések irányadók. A társulás alelnökei az elnök munkáját 
segítik, illetve akadályoztatása esetén őt teljes jogkörrel helyettesítik. Az elnöki 
tisztség átmeneti, ideiglenes betöltetlensége esetén ellátja az elnök feladat- és 
jogkörét. 

 
 
VIII./4 Felügyel ő Bizottság 
 
4.1. A tagok megállapodnak abban, hogy a társulási tanács első ülésén 3 főből álló 

felügyelő bizottságot hoznak létre a társulást ellenőrző, felügyelő szerveként.  
 
4.2. A felügyelő bizottság elnökének a felügyelő bizottság tagjai Mecseknádasd 

társulási tag által jelölt személyt választják meg, a felügyelő bizottság alakuló 
ülésén.  

 
4.3. A felügyelő bizottság tagjai a társulási tanács tagjai által megválasztott 

személyek. Mindegyik társulási operatív tanács tag egy felügyelő bizottsági 
tag személyére tehet javaslatot.  

 
4.4. A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén a felügyelő 

bizottság által erre kijelölt tag helyettesíti.  
 
4.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 

helye.  
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4.6. A felügyelő bizottság feladata a társulás működési, pénzügyi ellenőrzése.  
 
4.7. A felügyelő bizottság évente két alkalommal, de szükség szerint többször is 

ülésezik.  
 
4.8. A felügyelő bizottság ülését az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően 

írásban, vagy elektronikus úton hívja össze.  
 
4.9. Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben a felügyelő bizottság 3 napon 

belül telefonon is összehívható.  
 
4.10. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen 

van. Határozatképtelenség esetén, 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. 
A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.  

 
4.11. A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.  
 
4.12. A felügyelő bizottság feladata és hatásköre: 
 

- A társulás működésének, pénzfelhasználásának ellenőrzése 
- A tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat 

eredményéről beszámoló készítése 
- A társulás bármely tagjától felvilágosítás, tájékoztatás kérése 
- A társulás tagok tájékoztatásának vizsgálata 

 
4.13. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés 

elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá.  
 
4.14. Felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.  
 
4.15. Felügyelő bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.  
 
VIII./5 Pénzügyi lebonyolító szervezet 
 
5.1. A társulás Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát bízza meg a 

pénzügyi lebonyolító szervezet feladatainak ellátásával. A pénzügyi 
lebonyolító szervezet: 
- gondoskodik a társulás számlavezetéséről.  
- ellátja a társulás adminisztrációját és a pénzügyi-gazdálkodási 

feladatokat. 
- összeállítja a társulás működésének költségeit is tartalmazó 

költségvetést és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
VIII./3. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladat ainak ellátása 

 
3.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, 

végrehajtás szervezése) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek keretében: 
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a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács, tisztségviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések előkészítése, 
postázása); 
c) előkészíti a társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a 
társulási és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatokat; 
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat; 
e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó 
költségeket a társulási tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei 
kivételével. 

 
3.2. A Polgármesteri Hivatal ellátja továbbá a Társulás költségvetésének 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
 
3.3. Amennyiben valamely társulási tag pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének 

teljesítését illetően 15 napot meghaladó késedelembe esik, és a pénzügyi 
lebonyolító szervezet egyszeri, írásbeli felszólításának kézbesítésétől 
számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ez utóbbi határidő eredménytelen elteltét követő 10 
napon belül jogosult és köteles a követelést jelen megállapodás 3. számú 
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a társulás a 
követelést bírósági úton érvényesíti.  

 
3.4. Abban az esetben, ha Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 

mint tagnak tartozás áll fenn a társulással szemben, a Társulási Tanács a 
társult település tagjai közül új székhely önkormányzatot jelöl ki és 
felhatalmazza arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi 
székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 

 
3.5. Tagok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 3. 

számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető pénzintézetüknél 
megteszik és azt a társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 
megküldésével igazolják jelen – valamennyi tagönkormányzat által aláírt – 
megállapodás elfogadásától számított 8 napon belül.  

 
 

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 
 

1. A társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, és más hatóságok 
előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök 
akadályoztatása esetén a társulás képviseletére bármelyik az alelnök önállóan 
jogosult.  

 
2. A társulást az elnök önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik, 

hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név 
fölött az elnök vagy bármelyik az alelnök a teljes nevét önállóan írja alá.  
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X. A TÁRSULÁS ELLEN ŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 
 

1. A társulás működését és pénzfelhasználását a felügyelő bizottság ellenőrzi.  
 
 

 
2. A társulás tagjai is jogosultak ellenőrizni a társulás működését – a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint- célszerűségi és gazdasági 
szempontból.  

 
1. A Társulás működésének ellenőrzése  belső ellenőrzés keretében történik, a 

belső ellenőrzési feladatokat a munkaszervezet látja el. A Társulás 
gazdálkodását az Állami Számvevőszék, valamint a jogszabály által arra 
feljogosított szervezetek ellenőrzik. 

 
2. A Társulás működése felett a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felügyeletet gyakorol.  
 
3. A Társulás tagjai – az általuk delegált képviselőik útján - ellenőrizhetik a 

Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból.  
 
4. A Társulási Tanács elnöke minden évben beszámol a Társulási Tanácsnak a 

Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról. A beszámolót a társult települések önkormányzatai részére 
meg kell küldeni. 

 

 
XI. TAGSÁGI JOGVISZONY 

 
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával elfogadják a 
felmondással illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.  

 
XI./1 A szerződés felmondása 

 
1.1. Tekintettel arra, hogy a társulás meghatározott cél megvalósítására jön létre a 

tagok önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak 
tényleges és alapos indokok alapján, a társulási tanáccsal, a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervvel történt egyeztetést követően élnek.  

 
1.2. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával, december 

31.-i hatállyal, azt követően negyedévente a negyedév utolsó napjával lehet. Az 
Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel 
hozott döntést a képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles 
meghozni és a társulás tagjaival közölni.  

 
1.3. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, 

valamint felmondásával a társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.  
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1.4. Tag általi felmondás esetén a társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni 

hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési 
kötelezettséget és a társulást terhelő kötelezettséget is, majd a tag tulajdoni 
hányadát pénzben megváltani.  

 
XI./2 Tagi kizárás  
 
2.1. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit 

megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, 
megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.  

 
2.2. Ha a tag ezen felhívás ellenére a közölt határidőn belül sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban írt kötelezettségeinek, a tagok több mint fele egyszerű 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a 
társulásból.  

 
2.3. Különösen ilyen kötelességszegésnek minősül a működési hozzájárulás 

megfizetésének elmulasztása. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi 
felmondás jogkövetkezményeivel, így ebben az esetben is terheli a tagot a 
kártérítési és egyéb kötelezettség.  

 
XI./3 Tagfelvétel 
 
3.1. A társuláshoz az alapító tagokon felül a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérség 

Konzorciumának tagjai csatlakozhatnak a társulási tanács egyszerű többséggel 
hozott döntése alapján. 

 
3.2. Kívülállók a társuláshoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 

Igazgatóságának jóváhagyásával csatlakozhatnak.  
 
3.3. A társuláshoz csatlakozni tárgyév első napján, ezt követően negyedévenként a 

negyedév első napján lehet. 
 
3.4. A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített 

többséggel kell dönteni. 
 

XI. CSATLAKOZÁS, KIVÁLÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZ ŰNÉSE 
 
 
1. Csatlakozás 
 
1.1. A Társuláshoz csatlakozni csak a naptári év első napjával lehet. A csatlakozás 
iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
 
1.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített 
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
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1.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban 
részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges. 
 
1.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli 
hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) 
átvételéről a Társulási Tanács dönt. 
 
 
2. Kiválás 
 
2.1. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 
 
2.2. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített 
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
 
3. Kizárás 
 
A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó 
napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 
 

 
 

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS 
MEGSZŰNÉSE 

 
1. A társulási megállapodás hatálya a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ-, 

mint az ISPA/KA beruházással és támogatással létrejött közmű vagyon, 
továbbá az önkormányzatok osztatlan, közös tulajdonába kerülő eszközök és 
járművek- üzemeltetésére terjed ki.  

 
2. A társulás megszűnik a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi 

rendelkezésekben foglaltak szerint az Mötv. 91. §-ában meghatározott 
esetekben.  A társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával 
bezáróan egymással elszámolni kötelesek. 

 
3. A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó 

vagyon a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.   
 
4. A társulás megszűnése esetén a társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelőséggel.  
 
 

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 

1. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, 
valamint civil szervezetek bevonásával a lakosság teljes körű tájékoztatására. 
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Ezen tájékoztatás keretében fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a 
környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt 
kell szolgáltatniuk a társulás célját szolgáló üzemeltetés előnyeiről.  

 
2. A társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és regionális hatósági, 

valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a hulladékkezelő központ 
elfogadtatására és ezáltal, működése biztonságának megőrzésére is.  

 
 

XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulás működéséhez szükséges költségeket 
az operatív tanács tagjai –az operatív tanácsban őket megillető szavazatok 
arányában, lakos egyenérték figyelembe vételével – viselik. 

 
1. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult 

személyek változása esetén, 60 napon belül be kell jelenteniük új 
képviselőjüket.  

 
2. Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés valamely 

rendelkezése jogszabály változása, vagy egyéb a feleken kívül álló ok miatt 
objektíve nem alkalmazható, a többi –ezekkel nem érintett- része hatályában 
fennmarad.  

 
3. Tagok megállapodnak abban, hogy a kohéziós alap (ISPA/KA) alapján 

létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával és működésével 
eddig felmerült költségeket –a konzorciumi tagsági díj kivételével- a társulás a 
tagok részére megtéríti.  

 
4. A társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a társulás megalakulását 

követően a társulás megvásárolja a Regionális Kommunális Kht üzletrészeit, és 
ezáltal ezen társaságnak egyszemélyes tulajdonosa lesz. Tulajdonosként 
intézkedni fog a közhasznú társaság non-profit korlátolt felelősségű társasággá 
történő átalakítása érdekében. 

 
5. A társult önkormányzatok által a társulásra átruházott közigazgatási hatósági 

feladat és hatáskörökben hozott döntéseket a társulási tanács elnöke, 
akadályoztatása esetén valamelyik elnök-helyettese kiadmányozza.  

 
4. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton egymás közötti 

egyeztetéssel rendezik, ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére 
kikötik a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.  

 
5. Jelen társulási megállapodás 2013. július 1–jén ………………………..lép 

hatályba. A társulási megállapodás hatályba lépéséhez valamennyi társult tag 
képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata 
szükséges. 
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6. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
2009. március 16……………..-án kelt társulási megállapodás. 

 
7. Jelen társulási megállapodást a társulás tagjai bármely tag kezdeményezésére, 

a Társulási Tanács döntése, és a társulást alkotó települések képviselő-
testületeinek jóváhagyó határozatát követően egyező akarattal módosíthatják. A 
társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 
hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 

 
8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
A társulási megállapodást a szerződés részét képező 1. számú mellékletbe foglalt 
aláírási íven a tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 
Szekszárd, 2013. június 30. ……………. 
 

 
Záradék: 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását a Társulás tagjait 
alkotó önkormányzatok képviselő-testületei a 4. sz. mellékletben felsorolt  
határozatokkal hagyták jóvá. 
 
Szekszárd,  …………………………… 

 

Ellenjegyzem: 
 

   dr. Molnár Kata 
            jegyző 
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1. számú melléklet 
 
 

 
A TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK ALÁÍRÁSA 

 
 
Alsónána Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Alsónána, Kossuth u. 27.) 
 
Alsónyék Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Alsónyék, Fő u.1.) 
 
Apátvarasd Község Önkormányzat   …………………………………  
(Apátvarasd, Fő u. 56.) 
 
Babarc Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Babarc, Béke u. 41.) 
 
Bár Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Bár, Szabadság u. 62.) 
 
Báta Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Báta, ő u.147.) 
 
Bátaapáti Község Önkormányzata   …………………………………  
(Bátaapáti, Petőfi u. 2.) 
 
Bátaszék Város Önkormányzata   ………………………………… 
(Bátaszék, Szabadság u.4.) 
 
Berkesd Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Berkesd, Alkotmány u. 40.) 
 
Bogyiszló Község Önkormányzata   …………………………………  
(Bogyiszló, Kossuth u.28.) 
 
 Bonyhád Város Önkormányzata   ………………………………… 
(Bonyhád, Széchenyi tér 12.) 
 
 Bonyhádvarasd Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Bonyhádvarasd, Petőfi u. 131.) 
 
Cikó Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Cikó, Iskola tér 1.) 
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Decs Nagyközség Önkormányzata   ………………………………… 
(Decs, FGő u.23.) 
 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat  ………………………………… 
(Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.) 
 
Dunaszekcső Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Dunaszekcső, Kossuth u. 35.) 
 
Egyházaskozár Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Egyházaskozár, Kossuth u.70.) 
 
Erdősmárok Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Erdősmárok, Ady E.u.59.) 
 
Erdősmecske Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Erdősmecske, Petőfi u. 40.) 
 
Erzsébet Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Erzsébet, Fő u. 135.) 
 
Fadd Nagyközség Önkormányzata   ………………………………… 
(Fadd, Dózsa u.12.) 
 
Fazekasboda Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Fazekasboda, Kossuth L.u.26.) 
 
Fácánkert Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Fácánkert, Árpád u.12.) 
 
Feked Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Feked, Fő u.5.) 
 
Felsőnána Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Felsőnána, Rákóczi u. 1.) 
 
Geresdlak Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Geresdlak, Hunyadi J.u.22.) 
 
Görcsönydoboka Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Görcsönydoboka, Fürst S.u.43.) 
 
Grábóc Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Grábóc, Rákóczi u. 84.) 
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Györe Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Györe, Petőfi u. 3.) 
 
Harc Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Harc, Fő u. 59.) 
 
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.) 
 
Hidas Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Hidas, Kossuth L.u.50/II) 
 
Hímesháza Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Hímesháza, Kossuth u. 82.) 
 
Hosszúhetény Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Hosszúhetény, Fő u. 166.) 
 
Izmény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Izmény, Fő u. 23.) 
 
Kajdacs Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kajdacs, Petőfi u. 1.) 
 
Kakasd Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kakasd, Rákóczi u. 285.) 
 
Kárász Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kárász, Petőfi u. 36.) 
 
Kátoly Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kátoly, Szabadság út 25.) 
 
Kékesd Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kékesd, Fő u.3.) 
 
Kéty Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Kéty, Petőfi u.70.) 
 
Kisdorog Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Kisdorog, Kossuth u. 187.) 
 
Kismányok Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kismányok, Kossuth u. 49.) 
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Kisnyárád Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kisnyárád, Kossuth u. 34.) 
 
Kistormás Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kistormás, Dózsa u.2.) 
 
Kisvejke Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kisvejke, Rákóczi u. 86.) 
 
Komló Város Önkormányzata    ………………………………… 
(Komló, Városház tér 3.) 
 
Köblény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Köblény, Kossuth tér 1.) 
 
Kölesd Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Kölesd, Kossuth tér 2.) 
 
Lánycsók Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Lánycsók, Kossuth u. 3.) 
 
Lengyel Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Lengyel, Petőfi u. 52.) 
 
Lovászhetény Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Lovászhetény, Engelmann u.9.) 
 
Liptód Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Liptód, Dobó István u. 1.) 
 
Magyaregregy Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Magyaregregy, Kossuth L.u.73.) 
 
Maráza Község Önkormányzata   ……………………………….. 
(Maráza, Fő u. 50.) 
 
Martonfa Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Martonfa, Tanácsköztársaság u. 10.) 
 
Máza Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Máza, Kossuth u. 24.) 
 
Mecseknádasd Önkormányzata   ………………………………… 
(Mecseknádasd, Felszabadulás u.2/1.) 
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Mecsekpölöske Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.) 
 
Medina Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Medina, Kossuth u. 59.) 
 
Mohács Város Önkormányzata   ………………………………… 
(Mohács, Széchenyi tér 1.) 
 
Mórágy Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Mórágy, Alkotmány u. 3.) 
 
Mőcsény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Mőcsény, Béke u.2.) 
 
Mucsfa Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Mucsfa, Kossuth u.50.) 
 
Murga Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Murga, Szabadság u. 124.) 
 
Nagymányok Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Nagymányok, Dózsa u. 28.) 
 
Nagypall Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Nagypall, Szabadság u. 26.) 
 
Nagyvejke Község Önkormányzata   ……………………………….. 
(Nagyvejke, Fő u.20.) 
 
Óbánya Község Önkormányzata   ……………………………….. 
(Óbánya, Fő u. 71.) 
 
 Ófalu Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Ófalu, Kossuth L.u.) 
 
Őcsény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Őcsény, Fő u. 35.) 
 
Palotabozsok Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Palotabozsok, Kossuth u. 73.) 
 
Pécsvárad Város Önkormányzata   ………………………………… 
(Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) 
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Pörböly Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Pörböly, Óvoda u. 1.) 
 
Sárpilis Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Sárpilis, Béke tér 1.) 
 
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Sárszentlőrinc, Petőfi u.22.) 
 
Sióagárd Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Sióagárd, Kossuth u. 9.) 
 
Somberek Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Somberek, Kossuth L. u. 111.) 
 
Szajk Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Szajk, Kossuth L.u.99.) 
 
Szalatnak Község Önkormányzata   …………………………………  
(Szalatnak, Béke u. 2-4.) 
 
Szálka Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szálka, Petőfi u. 2.) 
 
Szárász Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szárász, Petőfi u. 20.) 
 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata  ………………………………… 
(Szászvár, Május 1 tér 1.) 
 
Szebény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szebény, Hősök tere 1.) 
 
Szedres Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szedres, Arany J.u.2.) 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ………………………………… 
(Szekszárd, Béla király tér 8.) 
 
 Szellő Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szellő, Fő u. 59.) 
 
Székelyszabar Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Székelyszabar, Árpád u. 53.) 
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Szilágy Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Berkesd, Alkotmány u. 40.) 
  
Szűr Község Önkormányzata    ………………………………… 
(Szűr, Kossuth u. 15.) 
 
Tengelic Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Tengelic, Rákóczi u. 11.) 
 
Tolna Város Önkormányzata    ………………………………..  
(Tolna, Hősök tere 1.) 
 
Tófű Község Önkormányzata    ……………………………….. 
(Tófű, Kossuth L.u.16.) 
 
Várdomb Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Várdomb, Kossuth u. 117.) 
 
Váralja Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Váralja, Kossuth u. 203.) 
 
 Vékény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Vékény, Fő u. 43.) 
 
Véménd Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Véménd, Tavasz u. 1.) 
 
Závod Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Závod, Kossuth u. 69.) 
 
Zengővárkony Község Önkormányzata  ………………………………… 
(Zengővárkony, Ady E.u.2.) 
 
Zomba Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Zomba, Fő tér 1.) 
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2. számú melléklet 
 
 

TÁRSULÁSI TANÁCSBAN A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA 
LAKOSSÁGSZÁM ALAPJÁN 

 
 
Alsónána Község Önkormányzata 744 
Alsónyék Község Önkormányzata 792 
Apátvarasd Község Önkormányzata 147 
Babarc Község Önkormányzata 769 
Bár Község Önkormányzata 59 
Báta Község Önkormányzata 1.801 
Bátaapáti Község Önkormányzata 434 
Bátaszék Város Önkormányzata 6.728  
Berkesd Község Önkormányzata 905 
Bogyiszló Község Önkormányzata 2.293  
Bonyhád Város Önkormányzata 13.871 
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 458 
Cikó Község Önkormányzata 939 
Decs Nagyközség Önkormányzata 4.220  
Dunaszekcső Község Önkormányzata 2.086 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2.607 
Egyházaskozár Község Önkormányzata 828 
Erdősmárok Község Önkormányzata 99 
Erdősmecske Község Önkormányzata 405 
Erzsébet Község Önkormányzata 302 
Fadd Nagyközség Önkormányzata 4.365 
Fazekasboda Község Önkormányzata 233 
Fácánkert Község Önkormányzata 725 
Feked Község Önkormányzata 217 
Felsőnána Község Önkormányzata 654 
Geresdlak Község Önkormányzata 826 
Görcsönydoboka Község Önkormányzata 407 
Grábóc Község Önkormányzata 191 
Györe Község Önkormányzata 677 
Harc Község Önkormányzata 937 
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata 172 
Hidas Község Önkormányzata 2.206 
Himesháza Község Önkormányzata 1.103 
Hosszúhetény Község Önkormányzata 3.402 
Izmény Község Önkormányzata 526 
Kajdacs Község Önkormányzata 1.287 
Kakasd Község Önkormányzata 1.739 
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Kárász Község Önkormányzata 351 
Kátoly Község Önkormányzata 345 
Kékesd Község Önkormányzata 180 
Kéty Község Önkormányzata 729 
Kisdorog Község Önkormányzata 792 
Kismányok Község Önkormányzata 357 
Kisnyárád Község Önkormányzata 209 
Kistormás Község Önkormányzata 361 
Kisvejke Község Önkormányzata 438 
Komló Város Önkormányzata 26.019 
Köblény Község Önkormányzata 246 
Kölesd Község Önkormányzata 1.521 
Lánycsók Község Önkormányzata 2.598 
Lengyel Község Önkormányzata 584 
Liptód Község Önkormányzata 229 
Lovászhetény Község Önkormányzata 283 
Magyaregregy Község Önkormányzata 781 
Maráza Község Önkormányzata 201 
Martonfa Község Önkormányzata 227 
Máza Község Önkormányzata 1.282 
Mecseknádsd Önkormányzata 1.620 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 438 
Medina Község Önkormányzata 807 
Mohács Város Önkormányzata 19.458 
Mórágy Község Önkormányzata 806 
Mőcsény Község Önkormányzata 366 
Mucsfa Község Önkormányzata 405 
Murga Község Önkormányzata 74 
Nagymányok Község Önkormányzata 2.412 
Nagypall Község Önkormányzata 435 
Nagyvejke Község Önkormányzata 168 
Óbánya Község Önkormányzata 157 
Ófalu Község Önkormányzata 338 
Őcsény Község Önkormányzata 2.518 
Palotabozsok Község Önkormányzata 966 
Pécsvárad Város Önkormányzata 4.035 
Pörböly Község Önkormányzata 574 
Sárpilis Község Önkormányzata 692 
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 1.130 
Sióagárd Község Önkormányzata 1.316 
Somberek Község Önkormányzata 1.605 
Szajk Község Önkormányzata 875 
Szalatnak Község Önkormányzata 359 
Szálka Község Önkormányzata 628 
Szárász Község Önkormányzata 48 
Szászvár Község Önkormányzata 2.483 
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Szebény Község Önkormányzata 416 
Szedres Község Önkormányzata 2.336 
Szekszárd MJ Város Önkormányzata 34.368 
Szellő Község Önkormányzata 143 
Székelyszabar Község Önkormányzata 640 
Szilágy Község Önkormányzata 300 
Szűr Község Önkormányzata 300 
Tengelic Község Önkormányzata 2.375 
Tolna Város Önkormányzata 11.806 
Tófű Község Önkormányzata 144 
Váralja Község Önkormányzata 877 
Várdomb Község Önkormányzata 1.244 
Vékény Község Önkormányzata 146 
Véménd Község Önkormányzata 1.553 
Závod Község Önkormányzata 313 
Zengővárkony Község Önkormányzata 441 
Zomba Község Önkormányzata 2.174 
 
 
 
 
 
A lakos egyenérték alapján az önkormányzatokat megillető összes szavazat:  

202.176 
 
 
 

(2019. január 1-jei adatok) 
 
 
1. Alsónána Község Önkormányzata  709   
2. Alsónyék Község Önkormányzata  738   
3. Apátvarasd Község Önkormányzata  133   
4. Babarc Község Önkormányzata  732   
5. Bár Község Önkormányzata   559   
6. Báta Község Önkormányzata   1 596   
7. Bátaapáti Község Önkormányzata  409   
8. Bátaszék Város Önkormányzata  6 501   
9. Berkesd Község Önkormányzata  892   
10. Bogyiszló Község Önkormányzata  2 182   
11. Bonyhád Város Önkormányzata  13 060   
12. Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 442   
13. Cikó Község Önkormányzata   910   
14. Decs Nagyközség Önkormányzata  4 113   
15. Dunaszekcső Község Önkormányzata 1 892   
16. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2 586   
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17. Egyházaskozár Község Önkormányzata 746   
18. Erdősmárok Község Önkormányzata 94   
19. Erdősmecske Község Önkormányzata 359   
20. Erzsébet Község Önkormányzata  304   
21. Fadd Nagyközség Önkormányzata  4 233   
22. Fazekasboda Község Önkormányzata 206   
23. Fácánkert Község Önkormányzata  702   
24. Feked Község Önkormányzata  215   
25. Felsőnána Község Önkormányzata  637   
26. Geresdlak Község Önkormányzata  787   
27. Görcsönydoboka Község Önkormányzata 386   
28. Grábóc Község Önkormányzata  171   
29. Györe Község Önkormányzata  659   
30. Harc Község Önkormányzata   855   
31. Hegyhátmaróc Község Önkormányzata 154   
32. Hidas Község Önkormányzata   2 107   
33. Hímesháza Község Önkormányzata  1 033   
34. Hosszúhetény Község Önkormányzata 3 464   
35. Izmény Község Önkormányzata  509   
36. Kajdacs Község Önkormányzata  1 150   
37. Kakasd Község Önkormányzata  1 715   
38. Kárász Község Önkormányzata  339   
39. Kátoly Község Önkormányzata  301   
40. Kékesd Község Önkormányzata  182   
41. Kéty Község Önkormányzata   704   
42. Kisdorog Község Önkormányzata  730   
43. Kismányok Község Önkormányzata  331   
44. Kisnyárád Község Önkormányzata  183   
45. Kistormás Község Önkormányzata  334   
46. Kisvejke Község Önkormányzata  419   
47. Komló Város Önkormányzata   24 886   
48. Köblény Község Önkormányzata  224   
49. Kölesd Község Önkormányzata  1 503   
50. Lánycsók Község Önkormányzata  2 529   
51. Lengyel Község Önkormányzata  520   
52. Liptód Község Önkormányzata  217   
53. Lovászhetény Község Önkormányzata 308   
54. Magyaregregy Község Önkormányzata 759   
55. Maráza Község Önkormányzata  191   
56. Martonfa Község Önkormányzata  235   
57. Máza Község Önkormányzata   1 228   
58. Mecseknádasd Község Önkormányzata 1 581   
59. Mecsekpölöske Község Önkormányzata 419   
60. Medina Község Önkormányzata  810   
61. Mohács Város Önkormányzata  18 756   
62. Mórágy Község Önkormányzata  753   
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63. Mőcsény Község Önkormányzata  338   
64. Mucsfa Község Önkormányzata  354   
65. Murga Község Önkormányzata    58   
66. Nagymányok Város Önkormányzata           2 303   
67. Nagypall Község Önkormányzata  390   
68. Nagyvejke Község Önkormányzata  159   
69. Óbánya Község Önkormányzata  152   
70. Ófalu Község Önkormányzata   358   
71. Őcsény Község Önkormányzata  2 431   
72. Palotabozsok Község Önkormányzata 866   
73. Pécsvárad Város Önkormányzata  4 007   
74. Pörböly Község Önkormányzata  557         
75. Sárpilis Község Önkormányzata  707   
76. Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 1 063   
77. Sióagárd Község Önkormányzata  1 291   
78. Somberek Szajk Község Önkormányzata 1 466   
79. Szajk Község Önkormányzata   827   
80. Szalatnak Község Önkormányzata  330   
81. Szálka Község Önkormányzata  644   
82. Szárász Község Önkormányzata  40   
83. Szászvár Nagyközség Önkormányzata 2 339   
84. Szebény Község Önkormányzata  355   
85. Szedres Község Önkormányzata  2 171   
86. Szekszárd M.J.V. Önkormányzata            32 488   
87. Szellő Község  Önkormányzata  142   
88. Székelyszabar Község Önkormányzata 575   
89. Szilágy Község Önkormányzata  271   
90. Szűr Község Önkormányzata   265   
91. Tengelic Község Önkormányzata  2 224   
92. Tolna Város Önkormányzata   11 607   
93. Tófű Község Önkormányzata   130   
94. Váralja Község Önkormányzata  823   
95. Várdomb Község Önkormányzata  1 190   
96. Vékény Község Önkormányzata  148   
97. Véménd Község Önkormányzata  1 430   
98. Závod Község Önkormányzata  299   
99. Zengővárkony Község Önkormányzata 433   
100.  Zomba Község Önkormányzata  2 029      
 
 
A lakos egyenérték alapján az önkormányzatokat megillető összes szavazat:  
 
Összesen:      193.642  
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3. számú melléklet  

 
 

FELHATALMAZÁS 
 
…………………………………. 
A hitelintézet neve és címe 
 
A Szekszárdon, ………év ……………………hó ………………..napján kelt a 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást létrehozó társulási megállapodás 
VIII./5.4. 3.3. pontja alapján ……………………….…………....... 
Önkormányzata (………  ……………………………………………………………., 
………………...u………..sz., , képviseli…………………………... polgármester), 
felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8., bankszámlaszáma: 11746005-15416566, képviseli 
Horváth István Ács Rezső polgármester). mint jogosultat, hogy a társulási 
megállapodásból eredő lejárt követelését a (az) 
……………………………………......................................... -nál/nél vezetett 
………………………………….. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére 
külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással 
érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. 
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti 
számlát megszűnteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá 
az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a 
számlatulajdonos és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett 
nyilatkozatával lehetséges. 
 
Kelt: ………………………………., …………év ……………………hó …….. nap 
 
 
    ……………………………………………………………. 
    A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 

Záradék: 
 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési 
megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett 
nyilatkozatával történhet. 
 
    ……………………………………………………………… 
    A hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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4. számú melléklet 
 
 

TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 
 
Alsónána Község   18/2009 (III.02.) KT számú határozat 
Alsónyék Község   13/2009 (II.26.) ÖKH. számú határozat 
Apátvarasd Község  1/2009 (II.13.) számú határozat 
Babarc Község   12/2009 (II.05.) Önkorm. Határozat 
Bár Község    7/2009 (II.17.) Kt. számú határozat 
Báta Község   34/2009 (II.25.) számú határozat 
Bátaapáti Község   10/2009 (II.24.) Képviselő-testületi határozat 
Bátaszék Város   21/2009 (II.24.) KT határozata 
Berkesd Község   10/2009 (II.10.) Kt. határozat 
Bogyiszló Község   4/2009 (II.16.) Kt. határozat 
Bonyhád Város    15/2009 (II.19.) sz. határozata 
Bonyhádvarasd Község  5/2009 (II.09.) Kt. határozata 
Cikó Község   8/2008 (III.05.) számú határozata 
Decs Község   30/2009 (III.31.) számú határozat 
Dunaszekcső Község  6/2009 (II.16.) Kt. számú határozat 
Dunaszentgyörgy Község 5/2009 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Egyházaskozár Község  4/2009 (II.19.) sz. ÖK. határozat 
Erdősmárok Község  4/2009 (II.03.) kt. számú határozata 
Erdősmecske Község  4/2009 (II.12.) számú határozat 
Erzsébet Község   11/2009 (II.26.) számú határozatával 
Fadd Nagyközség   25/2009 (II.25.) Kt. határozat 
Fazekasboda Község  8/2009 (III.13.) határozata 
Fácánkert Község   18/2009 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Feked Község    14./2009. (II.24.) számú határozat 
Felsőnána Község  5/2009 (II.10.) Kt. számú határozat 
Geresdlak Község  19/2009 (III.25.) Képviselő-testület sz. határozat 
Grábóc Község   5/2009 (III.16.) számú határozata 
Görcsönydoboka Község 3/2009 (II.12.) számú határozata 
Györe Község   2/2009 (II.19.) sz. határozat 
Harc Község   3/2009 (II.11.) határozata 
Hegyhátmaróc Község  4/2009 (II.19.) sz. ÖK. Határozat 
Hidas Község   19/2009 (II.23.) számú határozat 
Hímesháza Község  4/2009 (II.09.) kt. számú határozata 
Hosszúhetény Község  28/2009 (II.24.) sz. Kt. határozat 
Izmény Község   5/2009 (II.11.) sz. határozata 
Kajdacs Község   7/2009 (II.12.) számú határozata 
Kakasd Község   23/2009 (II.25.) határozata 
Kárász Község   16/2009 (III.10.) sz. határozat 
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Kátoly Község   16/2009 (II.27.) számú határozatával 
Kékesd Község   9/2009 (II.25.) számú határozatával 
Kéty Község   4/2009 (II.13.) Kt. számú határozat 
Kisdorog Község   9/2009 (II.12.) Kt. határozata 
Kismányok Község  3/2009 (II.10.) számú határozata 
Kisnyárád Község   7/2009 (II.12.) számú határozat 
Kistormás Község   4/2009 (II.4.) számú határozat 
Kisvejke Község   6/2009 (II.10.) számú határozata 
Komló Város   4/2009 (II.5.) sz. határozat 
Köblény Község   12/2009 (II.24.) számú határozata 
Kölesd Község   4/2009 (II.13.) számú határozat 
Lánycsók Község   15/2009 (II.13.) számú határozat 
Lengyel Község    4/2009 (II.12.) sz. határozat 
Liptód Község   12/2009 (II.05.) Önkorm. Határozat 
Lovászhetény Község  1/2009 (II.13.) számú határozat 
Magyaregregy Község  6/2009 (II.16.) sz. képviselő-testületi határozat 
Maráza Község   8/2009 (III.25.) Képviselő testület sz. határoza 
Martonfa Község   4/2009 (II.13.) számú határozat 
Máza Község   11/2009 (II.16.) sz. képviselő-testületi határozat 
Mecseknádasd   28/2009 (III.11.) sz. kt. határozat 
Mecseknádasd   29/2009 (III.11.) sz. kt. határozat 
Mecsekpölöske Község  3/2009 (II.25.) sz. határozat 
Medina Község   4/2009 (I.28.) határozata 
Mohács Város   9/2009 (I.30.) Kh. 
Mórágy Község   3/2009 (II.9.) képviselő-testületi határozata 
Mőcsény Község   7/2009 (II.27.) ÖKH. sz. határozata 
Mucsfa Község   7/2009 (02.13.) képviselő-testületi határozata 
Murga Község   7/2009 (II.11.) Kt. számú határozat 
Nagymányok Község   29/2009 (II.12.) számú határozata 
Nagypall Község   14/2009 (III.12.) határozata  
Nagyvejke Község  6/2009 (02.18.) képviselő-testületi határozat 
Óbánya Község   22/2009 (III.18.) számú kt. határozata 
Ófalu Község   10/2009 (II.19.) számú határozat 
Őcsény Község   7/2009 (II.11.) Kt számú határozata 
Őcsény Község   8/2009 (II.11.) Kt. sz. határozata 
Őcsény Község   9/2009 (II.11.) Kt. sz. határozata 
Palotabozsok Község  7/2009 (I.26.) Kt. sz. határozata 
Pécsvárad Város   22/2009 (III.30.) számú határozat 
Pörböly Község   5/2009 (III.2.) számú határozat 
Pörböly Község   6/2008 (III.2.) számú határozat 
Sárpilis Község   8/2009 (II.10.) KT. számú határozat 
Sárszentlőrinc Község  43/2009 (III.31.) ÜH. számú határozat 
Sióagárd Község   22/2009 (II.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Somberek Község  5/2009 (I.29.) számú határozata 
Szajk Község    7/2009 (01.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Szalatnak Község   8/2009 (II.24.) számú határozata 
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Szálka Község   4/2009 (II.16.) kt. határozat 
Szárász Község   4/2009 (II.19.) sz. ÖK. Határozat 
Szászvár Nagyközség  17/2009 (II.12.) sz. határozat 
Szebény Község   4/2009 (II.12.) Kt.sz. határozata 
Szedres Község   12/2009. (II.26.) KT. számú határozat 
Szekszárd MJ Város  26/2009 (II.26.) szekszárdi öh. 
Szellő Község   10/2009 (II.27.) számú határozatával 
Székelyszabar Község  5/2009 (II.05.) kt. számú határozata 
Szilágy Község   6/2009 (II.09.) Kt. határozat 
Szűr Község   4/2009 (II.11.) kt. számú határozata 
Tengelic Község   12/2009 (II.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Tolna Város    124/2009 (III.26.) Kt. határozata 
Tófű Község   4/2009 (II.19.) sz. ÖK. Határozat 
Váralja Község   13/2009 (II.12.) számú határozat 
Várdomb Község   7/2009 (II.11.) számú határozat 
Vékény Község   16/2009 (II.23.) sz. határozat 
Véménd Község   19/2009. (III.2.) számú határozat 
Závod Község   11/2009 (II.11.) Kt. határozat 
Zengővárkony Község  3/2009 (III.26.) számú határozat 
Zomba Község   8/2009 (I.29.) határozata 
 
 
 
 
 
Alsónána Község   ……/2020. (….) határozat 
Alsónyék Község   ……/2020. (….) határozat 
Apátvarasd Község  ……/2020. (….) határozat 
Babarc Község   ……/2020. (….) határozat 
Bár Község    ……/2020. (….) határozat 
Báta Község   ……/2020. (….) határozat 
Bátaapáti Község   ……/2020. (….) határozat 
Bátaszék Város   ……/2020. (….) határozat 
Berkesd Község   ……/2020. (….) határozat 
Bogyiszló Község   ……/2020. (….) határozat 
Bonyhád Város    ……/2020. (….) határozat 
Bonyhádvarasd Község  ……/2020. (….) határozat 
Cikó Község   ……/2020. (….) határozat 
Decs Nagyközség   ……/2020. (….) határozat 
Dunaszekcső Község  ……/2020. (….) határozat 
Dunaszentgyörgy Község ……/2020. (….) határozat 
Egyházaskozár Község  ……/2020. (….) határozat 
Erdősmárok Község  ……/2020. (….) határozat 
Erdősmecske Község  ……/2020. (….) határozat 
Erzsébet Község   ……/2020. (….) határozat 
Fadd Nagyközség   ……/2020. (….) határozat 
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Fazekasboda Község  ……/2020. (….) határozat 
Fácánkert Község   ……/2020. (….) határozat 
Feked Község    ……/2020. (….) határozat 
Felsőnána Község  ……/2020. (….) határozat 
Geresdlak Község  ……/2020. (….) határozat 
Grábóc Község   ……/2020. (….) határozat 
Görcsönydoboka Község ……/2020. (….) határozat 
Györe Község   ……/2020. (….) határozat 
Harc Község   ……/2020. (….) határozat 
Hegyhátmaróc Község  ……/2020. (….) határozat 
Hidas Község   ……/2020. (….) határozat 
Hímesháza Község  ……/2020. (….) határozat 
Hosszúhetény Község  ……/2020. (….) határozat 
Izmény Község   ……/2020. (….) határozat 
Kajdacs Község   ……/2020. (….) határozat 
Kakasd Község   ……/2020. (….) határozat 
Kárász Község   ……/2020. (….) határozat 
Kátoly Község   ……/2020. (….) határozat 
Kékesd Község   ……/2020. (….) határozat 
Kéty Község   ……/2020. (….) határozat 
Kisdorog Község   ……/2020. (….) határozat 
Kismányok Község  ……/2020. (….) határozat 
Kisnyárád Község   ……/2020. (….) határozat 
Kistormás Község   ……/2020. (….) határozat 
Kisvejke Község   ……/2020. (….) határozat 
Komló Város   ……/2020. (….) határozat 
Köblény Község   ……/2020. (….) határozat 
Kölesd Község   ……/2020. (….) határozat 
Lánycsók Község   ……/2020. (….) határozat 
Lengyel Község    ……/2020. (….) határozat 
Liptód Község   ……/2020. (….) határozat 
Lovászhetény Község  ……/2020. (….) határozat 
Magyaregregy Község  ……/2020. (….) határozat 
Maráza Község   ……/2020. (….) határozat 
Martonfa Község   ……/2020. (….) határozat 
Máza Község   ……/2020. (….) határozat 
Mecseknádasd   ……/2020. (….) határozat 
Mecseknádasd   ……/2020. (….) határozat 
Mecsekpölöske Község  ……/2020. (….) határozat 
Medina Község   ……/2020. (….) határozat 
Mohács Város   ……/2020. (….) határozat 
Mórágy Község   ……/2020. (….) határozat 
Mőcsény Község   ……/2020. (….) határozat 
Mucsfa Község   ……/2020. (….) határozat 
Murga Község   ……/2020. (….) határozat 
Nagymányok Község   ……/2020. (….) határozat 
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Nagypall Község   ……/2020. (….) határozat 
Nagyvejke Község  ……/2020. (….) határozat 
Óbánya Község   ……/2020. (….) határozat 
Ófalu Község   ……/2020. (….) határozat 
Őcsény Község   ……/2020. (….) határozat 
Őcsény Község   ……/2020. (….) határozat 
Őcsény Község   ……/2020. (….) határozat 
Palotabozsok Község  ……/2020. (….) határozat 
Pécsvárad Város   ……/2020. (….) határozat 
Pörböly Község   ……/2020. (….) határozat 
Pörböly Község   ……/2020. (….) határozat 
Sárpilis Község   ……/2020. (….) határozat 
Sárszentlőrinc Község  ……/2020. (….) határozat 
Sióagárd Község   ……/2020. (….) határozat 
Somberek Község  ……/2020. (….) határozat 
Szajk Község    ……/2020. (….) határozat 
Szalatnak Község   ……/2020. (….) határozat 
Szálka Község   ……/2020. (….) határozat 
Szárász Község   ……/2020. (….) határozat 
Szászvár Nagyközség  ……/2020. (….) határozat 
Szebény Község   ……/2020. (….) határozat 
Szedres Község   ……/2020. (….) határozat 
Szekszárd MJ Város  ……/2020. (….) határozat 
Szellő Község   ……/2020. (….) határozat 
Székelyszabar Község  ……/2020. (….) határozat 
Szilágy Község   ……/2020. (….) határozat 
Szűr Község   ……/2020. (….) határozat 
Tengelic Község   ……/2020. (….) határozat 
Tolna Város    ……/2020. (….) határozat 
Tófű Község   ……/2020. (….) határozat 
Váralja Község   ……/2020. (….) határozat 
Várdomb Község   ……/2020. (….) határozat 
Vékény Község   ……/2020. (….) határozat 
Véménd Község   ……/2020. (….) határozat 
Závod Község   ……/2020. (….) határozat 
Zengővárkony Község  ……/2020. (….) határozat 
Zomba Község   ……/2020. (….) határozat 
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Tisztelt Elnök Úr! 
 

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 

rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 

melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 

megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 

bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 

hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  

 

Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-

testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 

társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 

alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozhatja meg.  

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében 

foglalt rendelkezések alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 

szervezeti és működési szabályzatában határozza meg működésének részletes szabályait.  

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

Kérem Tisztelt Elnök Urat az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására. 

 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

 

dr. Göttlinger István 

aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására elnöke  

az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának /2020. (….) határozata a 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 

Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - 

hatáskörében eljáró az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 

Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának elnöke a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben dönt arról, hogy  

 

1. elfogadja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. 

§-a és 95. § (3) bekezdése alapján a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában; 

 
Határidő: 2020. április …….. 
Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke 

 
2. felhívja a Társulás munkaszervezet-vezetőjét a Szervezeti és Működési Szabályzat 

ellenjegyzésére. 

 
Határidő: 2020. március 19. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veszélyhelyzeti indokolás  

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) 

számú határozatához 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 

melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 

megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 

bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 

hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  

 

Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-

testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 

társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 

alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozhatja meg.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében 

foglalt rendelkezések alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 

szervezeti és működési szabályzatában határozza meg működésének részletes szabályait. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás még nem rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, 

szükségessé vált ennek a dokumentumnak a pótlása. 

 

Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 

és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 

arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 

biztosító mértéket. 

 

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében 

meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a 

gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza. 
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.././…-1/2020.    

 

CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS  
./2020. (III. ...) SZABÁLYZATA  

 
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 

 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (Társulás) Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. §-ában kapott 
felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 13. §-a alapján a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi 
tartalommal fogadja el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § Társulás tagjai, székhelyük: 
Társulás tagjait és székhelyüket a társulási megállapodás, valamint annak 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 

2. § Társulás alapadatai: 
1. neve, rövidített neve, székhelye: 

1.1. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására 

1.2. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
1.3. 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

2. létrehozásáról szóló határozatok: 
A határozatok felsorolását a társulási megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza. 

3. Társulást létrehozó társulási megállapodás kelte: 
2009. március 16. 

4. törzskönyvi azonosító száma: 
768 771 

5. bejegyzési dátuma: 
2009. május 19. 

6. alapítási dátuma: 
2009. május 19. 

7. jogállása: 
Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

8. KSH statisztikai számjele: 
15768777-3821-327-17 

9. adószáma: 
15768777-2-17 

10. bankszámla száma: 
OTP Bank Nyrt.: 11746005-15768777 

11. működési, illetékességi területe: 
A  társult önkormányzatok közigazgatási területe 
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12. bélyegzője: 
12.1.  Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Törzskönyvi azonosító: 768771 – felirattal ellátott fejbélyegző 

12.2.  Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Szekszárd, Béla király tér 8. – felirattal 
ellátott körbélyegző 

 
 

2. Társulás tevékenysége, a fenntartásában működő intézmény 
 
3. § Társulás tevékenységét szabályozó jogszabályok: 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
2. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 
3. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
4. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 
4. § Társulás által ellátandó tevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
2. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
3. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 
5. § Társulás tevékenysége: 

A társulási megállapodásban foglalt feladatok ellátása a Cikói Regionális 
Hulladékkezelő Központ non-profit gazdasági társaság által történő üzemeltetésével. 

 
6. § Társulás gazdasági társasága: 

1. Neve, rövidített neve, székhelye: 
1.1. Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
1.2. Re-Kom Nonprofit Kft. 
1.3. 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

2. Fióktelepe: 
Cikó külterület 020/18. hrsz. 

3. Telephelye: 
7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. 

4. Célja, tevékenységei: 
alapító okirata tartalmazza 

5. működése: 
szabályait az alapító okirat tartalmazza 

 
 

3. A Társulási Tanács 
 

7. § A Társulási Tanács: 
1. Társulás döntéshozó szerve, melynek létszáma a tagok számával megegyező. A 

Társulás valamennyi tagja egy fő delegálására jogosult. A tagokat a társulási 
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megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott lakosságszámmal arányos 
szavazati jog illeti meg. Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.  

2. Társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja, helyette új képviselőt 
delegálhat.  

3. Szavazni személyesen vagy Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet. 

 
8. § Megalakulása: 

A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha Társulás valamennyi tagja minősített 
többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, delegálta képviselőit, a Társulási 
Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, megválasztotta elnökét, továbbá a 
Magyar Államkincstár Társulást nyilvántartásba vette. 

 
9. § Feladata, hatásköre: 

1. A Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztása, visszahívása. 
2. A működési hozzájárulás mértékének megállapítása. 
3. A tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása. 
4. A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása. 
5. Tag kizárásának elhatározása. 
6. A társulási megállapodás módosításának elhatározása. 
7. Társulás megszűnésének elhatározása. 
8. Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés megszerzése és 

elidegenítése. 
9. Társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. 
10. Támogatási szerződések megkötése. 
11. A társulási megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai 

célok meghatározása.  
12. Ajánlat adása a tagok között felmerülő vitás kérdések megoldására. 
13. Szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 
 

 
4. A Társulási Tanács elnöke, alelnöke 

 
10. § A Társulási Tanács elnöke: 

1. Társulás alakuló ülésén Társulási Tanács tagjai választják meg minősített többséggel, 
határozott időre, önkormányzati képviselői tisztsége betöltéséig. 

2. A Társulási Tanács vezetőjeként felelős a Társulási Tanács működéséért, képviseli a 
Társulási Tanácsot.  

3. Összeállítja a Társulási Tanács üléseinek napirendjét, összehívja és vezeti az üléseket, 
gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartásáról. 

4. Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos beszámolási 
kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybevételére Társulás költségén. 

5. Társulás bevételeivel a tagok és a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a 
tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik. 

6. Társulás nevében kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. E 
jogkörrel írásban felruházhatja a Társulási Tanács más tagját is. (Teljesítés igazolására 
a kötelezettségvállaló írásban jelölheti ki a jogosultakat.) 



4 
 

7. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül a társulási megállapodás 
tartalmazza. 

8. Megbízatása megszűnik:  
8.1. önkormányzati képviselői tisztsége megszűnésével 
8.2. az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással 
8.3. a Társulási Tanács által történő visszahívással 
8.4. lemondással 
8.5. elhalálozással 

 
11. § A Társulási Tanács alelnöke: 

1. Az alelnököt a Társulási Tanács alakuló ülésén minősített többséggel választják meg, 
határozott időre, önkormányzati képviselői tisztségük időtartamára, az elnök 
munkájának segítésére. 

2. Távollétében, akadályoztatása esetén önállóan, teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.  
3. Az elnöki tisztség átmeneti, ideiglenes betöltetlensége esetén ellátja az elnök feladat- 

és jogkörét. 
 
 

5. A Társulási Tanács működése 
 

12. § A Társulási Tanács ülései: 
1. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. Az ülés időpontjáról, napirendjéről az elnök a 

települések lakosságát a www.szekszard.hu honlapon keresztül tájékoztatja. 
2. A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal – a Társulási Tanács 

által meghatározott – rendes ülést tart.  
3. A Társulási Tanács, illetve Társulás bármely tagjának – napirendet, valamint a 

rendkívüli ülés összehívásának indokát tartalmazó – az elnökhöz írásban benyújtott 
indítványára, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére 
az elnök legkésőbb 15 napon belül köteles a Társulási Tanácsot összehívni.  

4. A Társulási Tanács zárt ülést tart: 
4.1. összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 

büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
4.2. az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor. 

5. A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el: 
vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás Társulás, annak 
tagjai vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

6. Határozatképtelenség esetén a Társulási Tanács ülését az eredeti időpontot követő 8 
napon túl, de 30 napon belül ismét össze kell hívni. 

7. A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 
személyek meghívását, akik a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati 
joggal nem rendelkeznek. 

8. A Társulási Tanács ülésére egyebekben az Mötv. képviselő-testületi ülésekre vonatkozó 
szabályait, illetve a társulási megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.  
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13. § A Társulási Tanács ülésének napirendje: 
1. A Társulási Tanács ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére az elnök tesz 

javaslatot, amelynek alapján a napirendet a Társulási Tanács állapítja meg. A napirendi 
pontokat a Társulási Tanács az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja. 

2. A munkatervben nem szereplő javaslatok megtárgyalásáról, napirendi pont 
elhagyásáról, illetve tárgyalásának elhalasztásáról a Társulási Tanács vita nélkül, 
egyszerű többséggel dönt.  

3. A napirend elfogadása után napirendi pont visszavonására a Társulási Tanács egyszerű 
többséggel hozott döntése alapján van lehetőség.  

 
14. § A Társulási Tanács ülésének vezetése: 

1. Az elnök – távolléte, akadályoztatása esetén az alelnök – az ülés vezetése során: 
1.1. megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet; 
1.2. megnyitja és berekeszti az ülést; 
1.3. ismerteti az ülés napirendjét; 
1.4. napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetve lezárja a vitát; 
1.5. szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat; 
1.6. megállapítja a szavazás eredményét; 
1.7. fenntartja a tanácskozás rendjét. 

2. Az elnök a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az alábbi intézkedésekre 
jogosult: 
2.1. figyelmezteti a hozzászólót, hogy csak a napirendi ponttal kapcsolatban tegye 

meg észrevételét, javaslatát és attól ne térjen el; 
2.2. felszólítja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő 

kijelentésektől tartózkodjon; 
2.3. megvonhatja a szót attól a nem tag hozzászólótól, aki a fentiekben írt 

rendzavaró magatartást megismétli; 
2.4. ismételt rendzavarás esetén a nem tag résztvevőt a teremből kiutasíthatja. 

3. Amennyiben az elnök az ülést nem a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályainak 
megfelelően vezeti, bármely tag ezt ügyrendi felszólalásban kifogásolhatja. 

 
15. § A napirendi pontok vitája, a szavazás rendje: 

1. A napirendi pont vitája során: 
1.1. a vita előtt az előterjesztő, az előadó szóbeli kiegészítést tehet; 
1.2. az előadóhoz a tanácsok tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket 

tehetnek fel; 
1.3. az elnök a hozzászólókat jelentkezésük sorrendjében szólítja; 
1.4. az elnök határozathozatal előtt ismét szót ad az előterjesztőnek, majd 

összefoglalja a vitát és megfogalmazza a határozati javaslatot. 
2. Az elnök soron kívül köteles szót adni a Társulási Tanács azon tagjának, aki: 

2.1. ügyrendi kérdésben kíván szólni; 
2.2. a napirendi pont vitája során személyét ért sérelemre kíván reagálni. 

 
16. § A szavazás módja, határozathozatal: 

1. A Társulási Tanács döntéseit az ülésén határozattal hozza.  
2. A Társulási Tanács határozatképes, ha azon a szavazatok több mint a felével rendelkező 

képviselő jelen van.  
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3. A szavazás nyílt vagy titkos szavazással történik. A tagok „igen” vagy „nem” szavazattal 
vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól.  

4. Nyílt szavazás történhet kézfelemeléssel, illetve név szerinti szavazással. 
5. Név szerinti vagy titkos szavazást kell elrendelni bármely tag indítványára egyszerű 

szótöbbséggel, illetve ha ezt törvény írja elő. 
6. Titkos szavazás tartható mindazon ügyekben, ahol a Társulási Tanács zárt ülést köteles 

tartani, illetve zárt ülést tarthat.  
7. A titkos szavazást a tagok által felkért három fő bonyolítja le.  
8. A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők által leadható szavazatok több mint fele 

és az általuk képviselt települések lakosságszáma egyharmadának megfelelő szavazat 
szükséges (egyszerű többség). 

9. Minősített többségű döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 

10. Minősített többségű döntés szükséges: 
10.1. Társulásból történő kizáráshoz; 
10.2. Társulás által benyújtandó, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázathoz; 
10.3. költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb 

szervezet alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez; 
10.4. a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához, 

módosításához; 
10.5. a közös tulajdonú gazdasági társaság alapító okiratának módosításához; 
10.6. a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, 
fegyelmi büntetés kiszabásához; 

10.7. költségvetés, zárszámadás elfogadásához. 
11. Eredménytelen szavazás esetén ismételt tárgyalást kell folytatni, majd ha a szavazás ez 

után is eredménytelen marad, úgy az ügyben a soron következő ülésen kell dönteni.  
12. A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti. A kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. A kizárt 
tagot a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

13. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. Jelölésük: 
13.1. teljes jelölés: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 

szám/év (hó, nap) határozata; 
13.2. rövidített jelölése: szám/év (hó, nap) TT határozat. 

14. A Társulási Tanács jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű, számozott határozat nélkül 
dönt: 
14.1. a napirend meghatározásáról; 
14.2. ügyrendi kérdésekről; 
14.3. módosító javaslatokról. 

 
17. § A Társulási Tanács üléseinek meghívója: 

1. A Társulási Tanács ülésének meghívóját és a napirendekhez tartozó írásbeli 
előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 nappal korábban elektronikusan kell 
megküldeni a tagoknak és a tanácskozási joggal meghívottaknak. 

2. Rendkívüli ülés esetén a meghívót legalább 3 nappal előbb kell kézbesíteni. 
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3. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az elnök az ülést akár szóban, telefonon is 
összehívhatja, de a sürgősség okát közölni kell. 

4. A meghívó tartalmazza: 
4.1. az ülés helyét, időpontját; 
4.2. a napirendi pontokat és az előterjesztő nevét; 
4.3. az előterjesztések írásbeli vagy szóbeli jellegét; 
4.4. írásbeli előterjesztés esetén az előterjesztés számát. 

5. A meghívóhoz csatolni kell az előterjesztéseket. 
6. További meghívottak: 

6.1. Társulás munkaszervezetének, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának igazgatóság-vezetői; 

6.2. a napirendi pont előterjesztője, illetve előadója; 
6.3. a tárgyalt téma szakértője. 
 

18. § A Társulási Tanács ülésére készített előterjesztések: 
1. Előterjesztés az ülés napirendjére felvett határozati javaslat, beszámoló, tájékoztató, 

megállapodás.  
2. Az előterjesztés általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes 

esetben, különösen halaszthatatlan döntést igénylő ügyben, amennyiben az ügy 
jellege megengedi, szóban is előterjeszthető. 

3. Előterjesztést tehet: 
3.1. Társulási Tanács tagjai, elnöke és alelnöke; 
3.2. társult önkormányzatok jegyzői; 
3.3. Társulás tulajdonában működő gazdasági társaság vezetője 

4. Az előterjesztések elkészítéséről a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri 
hivatal vezetője gondoskodik, aki az előterjesztéseket törvényességi szempontból 
megvizsgálja. 
 

19. § A Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyve: 
1. A Társulási Tanács üléseiről az Mötv., illetve a társulási megállapodás szerinti 

tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni. 
2. A jegyzőkönyvet az elnök és a székhely település jegyzője mint a Társulás 

munkaszervezetének vezetője írja alá.  
3. A jegyzőkönyv egy eredeti példányban készül. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 

napon belül meg kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatalnak. 
4. Külön kérés esetén a jegyzőkönyv egy másolati példányát meg kell küldeni Társulás 

azon tagjának, aki a jegyzőkönyv megküldését igényelte. 
5. A jegyzőkönyv eredeti és másolati példányaihoz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti 

ívet és az írásbeli előterjesztéseket. 
6. Zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
7. A jegyzőkönyv elkészítéséről Társulás munkaszervezete gondoskodik.  

 
 

6. Társulás munkaszervezete 
 

20. § A munkaszervezet: 
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A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A feladatokat a 
társulási megállapodás, a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata, 
valamint a feladatok ellátásában részt vevő köztisztviselők munkaköri leírása tartalmazza. 
 
 

7. Társulás gazdálkodása, vagyona, költségeinek viselése 
 

21. § Társulás költségvetése: 
1. Társulás éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács 

önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a 
munkaszervezet gondoskodik. 

2. Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának 
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat 
gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy 
2.1. költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni; 
2.2. a képviselő-testület hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja; 
2.3. a polgármester részére meghatározott feladatokat a Társulási Tanács elnöke 

látja el; 
2.4. a jegyző részére meghatározott feladatokat a munkaszervezet vezetője (jegyző) 

látja el. 
3. Társulás tagjainak költségviselése, a fenntartott intézmény finanszírozása, a pénzügyi 

elszámolás a társulási megállapodásban foglaltak szerint történik, a kötelezettségek 
nem megfelelő teljesítése esetén irányadó eljárást a társulási megállapodás 
szabályozza. 

 
22. § Társulás vagyona: 

1. Társulás vagyona a tulajdonából és Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. 
2. A tagönkormányzatok Társulásba bevitt/átadott vagy Társulás tevékenysége folytán 

képződött vagyonát Társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat is 
Társulást illeti.  

3. Társulás vagyonához tartoznak az alaptevékenység körében kifejtett gazdasági 
tevékenységből származó bevételek, valamint természetes és jogi személyek 
felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati bevételek. 

4. A közös vagyon megosztására Társulás tagjainak külön megállapodása, valamint az 
Mötv. és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadóak. 

 
 

8. Záró és vegyes rendelkezések 
 
23. § Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 2020. ………….. ..- én lép hatályba. 
 
24. § Az SZMSZ módosítását bármikor kezdeményezheti az elnök, az alelnök, Társulás bármely 

tagja, a munkaszervezet vezetője. 
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25. § Az SZMSZ egy-egy példányát a Társulási Tanács minden tagjának és a gazdasági társaság 

vezetőjének rendelkezésére kell bocsátani. 
 
26. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (3b) bekezdése szerinti szabályzatok tekintetében a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal szabályzatainak hatálya kerül 
kiterjesztésre Társulásra az alábbiak szerint: 

1. Számviteli politika (2000. évi C. tv. 14. § (3)-(4) bekezdés, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 
50. § (1) és (7) bekezdés); 

2. Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata (2000. évi C. tv. 14. § (5) 
bekezdés a) pont, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 22. §); 

3. Eszközök és a források értékelési szabályzata (2000. évi C. tv. 14. § (5) bekezdés b) pont, 
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 20 - 21. §); 

4. Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat (2000. évi C. tv. 14. § (5) 
bekezdés c) pont, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50. § (3) – (5) bekezdés); 

5. Pénzkezelési szabályzat (2000. évi C. tv. 14. § (5) bekezdés d) pont, 4/2013.(I.11.) Korm. 
rendelet 50. § (6) bekezdés); 

6. Számlarend (2000. évi C. tv. 161. §, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 51. §); 
7. Belső ellenőrzési kézikönyv (370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés); 
8. Ellenőrzési nyomvonal (370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés); 
9. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 6. § 

(4) bekezdés); 
10. Kockázatkezelési szabályzat (370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 7. §); 
11. Belső kontrollok szabályzata (370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 8. §); 
12. Iratkezelési Szabályzat (1995. évi LXVI. törvény 10. § (1), (6) bekezdés, 

335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés); 
13. Közzétételi szabályzat (2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdés); 
14. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (2011. évi CXII. törvény 24. § (3) bekezdés, 

1. melléklet II/1. pontja); 
15. Munkavédelmi szabályzat (1993. évi XCIII. törvény 2. § (3) bekezdés); 
16. Tűzvédelmi szabályzat (1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdés). 

 
27. § Az Ávr. 13. § (2) bekezdése szerint Társulás működéséhez kapcsolódó, pénzügyi 

kihatással bíró, jogszabályban meghatározott kérdések rendezésére a Társulási Tanács 
külön szabályzatokat fogad el az SZMSZ 28-29. §-ában foglalt eltéréssel. 

 
28. § A munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal belső szabályzata rendezi – 

a Társulási Tanács Ávr. 52. § (8) bekezdés szerint hozott határozatában foglalt 
felhatalmazással összhangban – a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, 
érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével; az 
ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 
előírásokat, feltételeket. 

 
29. § A székhely település önkormányzatának belső szabályzata tartalmazza a beszerzési és 

közbeszerzési eljárások rendjét. 
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30. § Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. megfelelő rendelkezései és a 

társulási megállapodásban foglaltak az irányadóak. 
 
 
 
Szekszárd, 2020. ………….. …. 
 
 
 
 
            
                Bomba Gábor  

Társulási Tanács elnöke 
 
 
 
 
Záradék: 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsa ../2020. (III. ...) határozatával hagyta jóvá.  
 
 
Szekszárd, 2020. ……. …. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Kata 
       jegyző, munkaszervezet-vezető 
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Tisztelt Elnök Úr! 
 

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 

rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 

melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 

megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 

bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 

hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  

 

Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-

testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 

társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 

alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási 

Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési 

beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott 

határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának 

módosításáról.  

 

A Társulás költségvetésében a Tartalékból a dologi kiadások fedezésére 294 ezer forint, a 

Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemelése miatt pedig a meglévő 

részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzatára 140 ezer forint került 

átvezetésre. 

 

Kerekítési különbözet miatt a bevételi oldalon a maradvány igénybevétel előirányzata, a 

kiadás oldalon a tartalékok előirányzata 1 ezer forinttal került növelésre. 

A társulás költségvetési főösszege 101 714 ezer forintról 101 715 ezer forintra módosult. 

Kérem a Tisztelt Elnök Urat az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Szekszárd,2020. április 15. 

 Tamási Anna 
      igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat 

 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására elnöke  

az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 

Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának /2020. (….) határozata 
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása 

 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbiak szerint dönt a Társulás 2019. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló 1 /2019. (III.12.) TT határozatának módosításáról az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai figyelembe vételével: 

 

I. A határozat II. pont 1-2. alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 101 715 ezer Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 101 715 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

2.  A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,  

a) működési célú kiadás összegét:       101 575 ezer Ft-ban, 

b) felhalmozási célú kiadás összegét:   140 ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 

 

II. A határozat II. pont 5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„5. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi  

a) általános tartalék előirányzatát   97 841 ezer Ft-ban, 
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b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban 

      állapítja meg.” 

 

III.  A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:  

(1)  A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép. 

(2)  A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép. 

(3)  A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

(4) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 

(5) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. 

 

IV. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  

 

V. Záró rendelkezések 
 

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba. 

 

Határidő: 2020. április …… 

Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke 
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Veszélyhelyzeti indokolás  

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) 

számú határozatához 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 

melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 

megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 

bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 

hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  

 

Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-

testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 

társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 

alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozhatja meg.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási 

Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési 

beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott 

határidejéig, december 31-i hatállyal szükséges dönteni a Társulás költségvetési 

határozatának módosításáról. 

 
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 

és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 

arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 

biztosító mértéket. 

 

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében 

meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a 

gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza. 

 

 



Bevételek
 Eredeti előirányzat 

2019. 
 Módosítás II.  Módosított II. Kiadások

 Eredeti előirányzat 
2019. 

 Módosítás II.  Módosított II. 

Költségvetési bevételek 15 241 0 15 241Költségvetési kiadások 15 241 1 101 715

Finanszírozási bevételek 0 1 86 474Finanszírozási kiadások 0 0 0

Tárgyévi bevételek összesen 15 241 1 101 715 Tárgyévi kiadások összesen 15 241 1 101 715

I.mérleg

adatok eFt-ban

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tervezett mérlege



 

Működési bevételek előirányzata 2019. Eredeti Módosítás II. Módosított II. Működési kiadások előirányzata 2019. Eredeti Módosítás II. Módosított II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 0 0 Személyi juttatások (K1) 0 0 0

Működési bevételek (B4) 15 241 0 15 241Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 Dologi kiadások (K3) 3 440 294 3 734

0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 801 -433 97 841

Finanszírozási bevétel 0 1 86 474

Működési bevételek összesen 15 241 1 101 715 Működési kiadások összesen 15 241 -139 101 575

Működési hiány / többlet 0 140 140 Működési hiány / többlet

2019. Eredeti Módosítás II. Módosított II. 2019. Eredeti Módosítás II. Módosított II.

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 0 Beruházások (K6) 0 140 140
Felhalmozási bevételek (B5) 0 Felújítások (K7) 0 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0 0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 140 140

Felhalmozási hiány / többlet 0 0 -140 Felhalmozási hiány / többlet

2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

I.A.mérleg
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)



BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Működési bevételek

Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről (B13)

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről (B14)

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
államháztartáson belülről (B15)

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 0 0

Működési bevételek

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 0

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 12 000 12 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0

Tulajdonosi bevételek (B 404) 0

Ellátási díjak (B405) 0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 240 3 240

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0

Kamatbevételek (B408) 1 1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0

Egyéb működési bevételek (B410) 0

Működési bevételek (B4) 15 241 0 15 241
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről (B61)

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről (B62)

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0

Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) 15 241 0 15 241

Felhalmozási bevételek

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről (B22)

0

Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről (B23)

0

Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (B24)

0

Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0

Ebből: Projektekre elnyert támogatások 0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 0

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése (B51) 0

Ingatlanok értékesítése (B52) 0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0

Részesedések értékesítése (B54) 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0

Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről (B71)

0

Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről (B72)

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0

Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 15 241 0 15 241

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

Maradvány igénybevétele (B813) 1 86 474

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  (B8) 0 1 86 474

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 241 1 101 715

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások

Személyi juttatások 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 0

Külső személyi juttatások  (K12) 0

Személyi juttatások  (K1) 0 0 0

Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 0

Dologi kiadások  (K3)                                                                                         3 440 294 3 734

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések (K502) 0

Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson belülre (K506) 0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági 
társaságok (K512)

0 0

Tartalék (K513) 11 801 -433 97 841

Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 801 -433 97 841

Működési kiadások összesen  (K1+K2+K3+K4+K5) 15 241 -139 101 575

Felhalmozási kiadások 0 0

Beruházások (K6) 140 140

Felújítások (K7) 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83) 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre (K85)

0

Lakástámogatás (K87) 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) 0 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0

Felhalmozási kiadások összesen  (K6+K7+K8) 0 140 140

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 15 241 1 101 715

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Belföldi finanszírozás kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 0

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0

Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 0 0 0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 241 1 101 715

2019. évi eredeti 
előir.

1. melléklet 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Módosítás II. Módosított II.

 BEVÉTEL - KIADÁS EL ŐIRÁNYZATAI 2019
adatok ezer Ft-ban



2. melléklet

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0

Működési bevételek (B4) 2 540 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0
Felhalmozási bevételek (B5) 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0
Finanszírozási bevételek  (B8) 86 473 1 86 474

Bevételek összesen 2 540 0 1 270 1 270 87 743 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 272 101 715
Kiadások
Személyi juttatások (K1) 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0
Dologi kiadások (K3) 540 270 320 270 270 320 270 270 320 270 320 3 440
Egyéb működési célú kiadások (K5) 86 473 11 662 98 135
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0

Beruházások (K6) 140 140
Felújítások (K7) 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
Finanszírozási kiadások (K9) 0

Kiadások összesen 0 540 270 320 86 743 270 320 270 270 320 270 12 122 101 715

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás



3. melléklet

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen
Készpénz és számlaállomány 85 541 88 081 85 541 85 541 85 541 85 541 85 541 85 541 85 541 85 541 85 541 85 541
Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0
Működési bevételek (B4) 2 540 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0
Felhalmozási bevételek (B5) 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0
Finanszírozási bevételek  (B8) 86 473 1 86 474
Bevételek összesen 2 540 0 1 270 1 270 87 743 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 272 101 715
Kiadások
Személyi juttatások (K1) 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0
Dologi kiadások (K3) 540 270 320 270 270 320 270 270 320 270 320 3 440
Egyéb működési célú kiadások (K5) 2 000 1 000 950 1 000 1 000 950 1 000 1 000 950 1 000 812 11 662
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0

Beruházások (K6) 140 140
Felújítások (K7) 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
Finanszírozási kiadások (K9) 86 473 86 473
Kiadások összesen 0 2 540 1 270 1 270 87 743 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 272 101 715

Likviditási hiány/többlet 2 540 -2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halmozott likviditás 88 081 85 541 85541 85541 85541 85541 85541 85541 85541 85541 85541 85 541

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre



Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a 
polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi 
önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások középtávú tervezési 
kötelezettsége egyrészt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, 
másrészt a három évre szóló költségvetési keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § rögzíti, hogy a 
helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg: 

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

A Gst. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kell 
eljárni. A kormányrendelet szerint saját bevételnek minősül:  

• a helyi adóból származó bevétel, 

• az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

•  az osztalékok, a koncessziós díj és a hozambevétel, 

• a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel, 
  



• bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint  

• a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  

Az adósságot keletkeztető ügyleteket és azok értékének fogalmát a törvény határozza meg.   

Az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezése – meghatározott kivételekkel – a Kormány 
hatáskörébe tartozik. A kivételeket a Gst. 10. § (3) bekezdése tartalmazza. A társulásoknak 
adósság keletkeztetési szándékukról e határozat alapján tájékoztatási kötelezettségük áll fenn a 
Kormány felé.  

A mellékletből megállapítható, hogy a Társulás a 2020. évben saját bevételt, illetve adósságot 
keletkeztető ügyletet nem tervez.  

Kérem Tisztelt Elnök Urat az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására. 

 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

 

 Tamási Anna 

      igazgatóságvezető 

 

 

Társulási Elnöki kiegészítő az előterjesztéssel kapcsolatban 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Társulási Tanácsi 

Tagokat: 

 

Pótlási kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges céltartalék képzési kötelezettség: 
(500 millió forint, amely a későbbiekben még pontosításra kerül) 
  

Siófok Város, mint a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium képviselője és a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás között 2009. szeptember 26. 
napján 2030. december 31. napjáig tartó határozott időre vagyonkezelési szerződés jött létre, 
melynek része a cikói hulladékgazdálkodási létesítmény. 
  

A létesítmény ISPA beruházás keretében jött létre, így a fenntartási kötelezettség 
időtartmának leteltéig a projekt CBA-jának (költséghaszonelemzésének) megfelelő 
tartalékképzési kötelezettség állt fenn, amennyiben az meghaladta az Mötv. szerinti kötelezően 
előírt mértéket. 
  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 109. § (6) 
bekezdése alapján: A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a 

vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e 

célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan 

közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely 

alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett 

feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg 

erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt 

vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés 

szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn. 



  
 
 
Rekultivációs céltartalék:  (200 millió forint, amely a későbbiekben még pontosításra kerül) 

  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 70. §-a alapján  

  
70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a 

közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék 

mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez. 
(2) A céltartalékot - kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a működés folyamán, az 

adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség 

figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a 

hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység 

felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a 

hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet, illetve közszolgáltató a hulladékkezelő 

létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges 

jövőbeni költségekről az üzleti év végén becslést készít, amelyet az üzleti év végét követő év 

május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak benyújt. A becslés, valamint az ahhoz kapcsolódó 

valamennyi dokumentáció bemutatja, hogy a képzett céltartalék összege a hulladékkezelő 

létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges 

jövőbeni költségekhez arányos mértékben lett megállapítva és elkülönítve. 
 

 

                                                                                                                              Bomba Gábor  

Társulási Tanács elnöke 



  

Határozati javaslat 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására elnöke  

 
az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának /2020. (….) határozata 
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról 
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti - hatáskörében eljáró Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy dönt, 
hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás - az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-
ában foglalt kötelezettségének eleget téve - a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2020. költségvetési évet követő három évre 
várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Határidő:  2020. év, folyamatos 
Felelős:  Bomba Gábor elnök 



Veszélyhelyzeti indokolás  
 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) számú 

határozatához 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a 
polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja 
meg.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § rögzíti, hogy a 
helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban szükséges melállapítani: 
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
 
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító 
mértéket. 
 
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott 
azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a gyakorlását 
veszélyhelyzetben korlátozza. 

 

 

 

 



1. melléklet

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év
A helyi adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
Egyenleg: 0 0 0 0
Összesen:

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, 
és a kikötött visszavásárlási ár
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, 
és azok összege

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött 
tőkerész hátralévő összege

A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 
tartalmazó értéke

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Társulás saját bevételei

Összesen:
Tárgy évi saját bevétel 50%- a
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke
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Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése 
értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. §-ának helyi 
önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, 
b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, 
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el, 
d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti 
feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el. 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. 

§ (3) bekezdés értelmében a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és 

elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése 

szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi 

előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati 

hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati 

hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell. 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 

Korszerű Megoldására (továbbiakban: Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás) 2020. évi 

költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.  

 



A Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása: 

 

Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet) 

2020. évi bevételi főösszege      15 241 ezer Ft 

2020. évi kiadási főösszege      15 241 ezer Ft 

 

Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási mérlege (I.A 

mérleg) 

 2020. évi működési bevételi főösszege     15 241 ezer Ft 

 2020. évi működési kiadási főösszege     15 241 ezer Ft 

 

Bevételek: 

 

A 2020. évi költségvetési tervezetben 15 241 ezer forint szolgáltatásokból származó működési 
bevétel került tervezésre. 

 

Bevételek mindösszesen:  15 241 ezer Ft 

 

Kiadások: 

 

Általános tartalék összesen:  11 941 ezer Ft 

Dologi kiadások összesen: 3 300 ezer Ft 

 

 
Kiadások mindösszesen:  15 241 ezer Ft 

 
A Társulás 2020. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre. 

 

Kérem Tisztelt Elnök Urat az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására. 

 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

 

 Tamási Anna 

      igazgatóságvezető 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására elnöke  

 
az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának /2020. (….) határozata 
 

 a Cikói Hulladékgazdálkodási Tárulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben az alábbiak szerint dönt a Társulás 2020. évi költségvetésnek elfogadásáról 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai figyelembe 
vételével: 
 

I. A költségvetési határozat hatálya 
 
1.  A költségvetési határozat hatálya Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 

Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására a Társulásra 
(továbbiakban.: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) és a munkaszervezetre terjed ki. 

 
II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
1. A Társulási Tanács a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetésének 
 
                           a) bevételi főösszegét 15 241 ezer Ft-ban, 
             b) kiadási főösszegét 15 241 ezer Ft-ban 

    állapítja meg. 
 
2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg  
 
a) működési célú összegét: 15 241 ezer Ft-ban, 
b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-ban 
           állapítja meg. 
  
3.  A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. 

mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács. 
 



4.  A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 
I. mérleg szerint hagyja jóvá. 

 
5.  A Társulási Tanács a 2020. évi  

a) általános tartalék előirányzatát 11 941 ezer Ft-ban, 
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban 

   állapítja meg. 
 
6. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I/A. 

mérleg tartalmazza. 
 
7. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi 

bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés 
elfogadásakor állapít meg. 

 
 
8. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi likviditási tervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
9. A Társulási Tanács a Társulás többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 0 

forint összegben a határozat 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 
 

 
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős. 
 
2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatók. 
 
3.    A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.  
 
4.  Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével történhet.  

 
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult. 

 
6.  Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás 

Társulási Tanács által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési 
határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő 
előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.  

 
7.  A Társulás költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 

a társulási Tanács előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 



 
8.  A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról 

köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 
 
9.  Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.  
 
10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének 

forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, 
zárolhatók, törölhetők.  

 
11.  A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi 

fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan 
vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).  

 
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési 

tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű 
felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő 
felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni. 

 
13.  A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács 

engedélyével kerülhet sor. 
 
14.  A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Társulás köteles betartani.  
 
15. A Társulás pénzmaradványa (a 2019-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével 

összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt 
történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.  

 
16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.  
 
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a 

költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt. 
 
18.  A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket 

hitelintézeti lekötés útján hasznosíthatja, Társulási Tanács döntése alapján.  
 
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék 

az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek 
megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.  

  
20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós 

tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani. 

21. A Társulás foglalkoztatottai létszámát 0 főben határozza meg. 
 
 



IV. Záró rendelkezések 
 
Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 
1. napjától kell alkalmazni.  
 
 
Határidő: 2020. április …. 
Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

  



Veszélyhelyzeti indokolás  
 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) 

számú határozatához 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai figyelembe 
vételével szükséges a Társulás éves költségvetésének elfogadása. 
 
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 
biztosító mértéket. 
 
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében 
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a 
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bevételek
 Eredeti előirányzat 

2020. 
Kiadások

 Eredeti előirányzat 
2020. 

Költségvetési bevételek 15 241 Költségvetési kiadások 15 241

Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0

Tárgyévi bevételek összesen 15 241 Tárgyévi kiadások összesen 15 241

I.mérleg
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban



 

I.A.mérleg

Működési bevételek előirányzata 2020. Eredeti Működési kiadások előirányzata 2020. Eredeti

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 Személyi juttatások (K1) 0

Működési bevételek (B4) 15 241Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 Dologi kiadások (K3) 3 300
Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 941

Finanszírozási bevétel 0

Működési bevételek összesen 15 241 Működési kiadások összesen 15 241

Működési hiány / többlet 0 Működési hiány / többlet

2020. Eredeti 2020. Eredeti

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 Beruházások (K6) 0
Felhalmozási bevételek (B5) 0 Felújítások (K7) 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 0

Felhalmozási hiány / többlet 0 Felhalmozási hiány / többlet

2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)



1. melléklet 

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Működési bevételek

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről (B13)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről (B14)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  államháztartáson 
belülről (B15)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 0 0 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 0 0 0

Működési bevételek

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 12 000 12 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Tulajdonosi bevételek (B 404)

Ellátási díjak (B405)

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 240 3 240

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

Kamatbevételek (B408) 1 1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

Egyéb működési bevételek (B410)

Működési bevételek (B4) 15 241 0 15 241 0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről (B61)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülr ől (B62)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0

Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) 15 241 0 15 241 0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről (B22)
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről (B24)

Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Ebből: Projektekre elnyert támogatások 

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 0 0

Kötelező feladatok
Államigazgatási 

feladatok

adatok ezer Ft-ban

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 BEVÉTEL - KIADÁS EL ŐIRÁNYZATAI 2020

Önként vállalt 
feladatok

2020. évi eredeti 
előir.



Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése (B51)

Ingatlanok értékesítése (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Részesedések értékesítése (B54)

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről (B71)
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről (B72)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 15 241 0 15 241 0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

Maradvány igénybevétele (B813)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  (B8) 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 241 0 15 241 0



KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások

Személyi juttatások 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

Külső személyi juttatások  (K12)

Személyi juttatások  (K1) 0 0 0 0

Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)

Dologi kiadások  (K3)                                                                                         3 300 3 300

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések (K502)

Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson belülre (K506)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági 
társaságok (K512)

0 0 0 0

Tartalék (K513) 11 941 11 941

Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 941 0 11 941 0

Működési kiadások összesen  (K1+K2+K3+K4+K5) 15 241 0 15 241 0

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 
kívülre (K85)
Lakástámogatás (K87)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Felhalmozási kiadások összesen  (K6+K7+K8) 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 15 241 0 15 241 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Belföldi finanszírozás kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0 0 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 0 0 0 0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 241 0 15 241 0



2. melléklet

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0

Működési bevételek (B4) 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0
Felhalmozási bevételek (B5) 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0
Finanszírozási bevételek  (B8) 0

Bevételek összesen 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241
Kiadások
Személyi juttatások (K1) 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0
Dologi kiadások (K3) 277 270 270 280 270 270 270 280 270 270 280 293 3 300
Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 941 11 941
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0

Beruházások (K6) 0
Felújítások (K7) 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
Finanszírozási kiadások (K9) 0

Kiadások összesen 277 270 270 280 270 270 270 280 270 270 280 12 234 15 241

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás



3. melléklet

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év Összesen
Személyi juttatások (K1) 0 0 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó (K2) 0 0 0 0 0
Dologi kiadások (K3) 3 300 3 300 3 300 3 300 13 200
Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 941 11 941 11 941 11 941 47 764

Működési kiadások összesen 15241 15241 15241 15241 60964
Beruházások (K6) 0 0 0 0 0
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 15241 15241 15241 15241 60964

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 15241 15241 15241 15241 60964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 0 0 0 0

Működési bevételek (B4) 15 241 15 241 15 241 15 241 60 964
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 0

Működési bevételek összesen 15241 15241 15241 15241 60964
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 
(B2)
Felhalmozási bevételek (B5)
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
Felhalmozási bevételek összesen 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-
B7)

15241 15241 15241 15241 60964

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15241 15241 15241 15241 60964

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Középtávú tervezés  Áht 24. §  (4) bekezdés d) pontja alapján



4. melléklet

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen
Készpénz és számlaállomány 96 907 96 907 969 107 96 907 96 907 96 907 96 907 96 907 96 907 96 907 96 907 96 907
Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0
Működési bevételek (B4) 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0
Felhalmozási bevételek (B5) 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0
Finanszírozási bevételek  (B8) 0
Bevételek összesen 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241
Kiadások
Személyi juttatások (K1) 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0
Dologi kiadások (K3) 277 270 270 280 270 270 270 280 270 270 280 293 3 300
Egyéb működési célú kiadások (K5) 993 1 000 1 000 990 1 000 1 000 1 000 990 1 000 1 000 990 978 11 941
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0

Beruházások (K6) 0
Felújítások (K7) 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
Finanszírozási kiadások (K9) 0
Kiadások összesen 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 271 15 241

Likviditási hiány/többlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halmozott likviditás 96 907 96 907 96907 96907 96907 96907 96907 96907 96907 96907 96907 96 907

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre



5. sz. melléklet

2 020 2 021 2 022 2022. után

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8)

1 Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2 Rövid lejáratú- tőke

3 Rövid lejáratú kamat

4

Szerződésben kapott, legalább 
háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 
ellenérték

5
Felhalmozási célú hiteltörlesztés 
(tőke+kamat)

6 Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke

7 Felhalmozási célú hitel - kamat

8 Lízingdíjak

9 Beruházás célonként

10 ............................

11 Felújítás feladatonként

13
14 Összesen (1+4+7+9)

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célok szerint, évenkénti bontásban
 adatok E Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme
Köt. váll.

 éve
2020. elötti 

kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen



Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 

 
TÁJÉKOZTATÁS SORSZÁMA: 6.

  MELLÉKLET: - 
 

 
 

 

TÁRGY: Vélemény kikérése a Re-kom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések 

meghozatalával kapcsolatban 

 

Tájékoztatás 

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai részére 

 

ELŐTERJESZTŐ: Bomba Gábor elnök 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bomba Gábor elnök 

 

 

 
 
  
 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:  

 
Terjedelem: 1+ 4 oldal 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Érintettek! 
 
 
Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg. 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Társulási Tanácsi Tagokat, hogy a RE-KOM Nonprofit Kft. 
közfeladat-ellátási szerződést kötött a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulással regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére. A közfeladat-ellátási szerződést a Konzorciumi 
Tanács a 12/2009 (X.26) számú határozatával elfogadta. A szerződés alapján a Re-kom 
Nonprofit Kft. használatába kerültek a gépjárművek.  
 
Tekintettel a Re-kom Kft. jelenlegi pénzügyi és jogi állapotára, a gépjárművek 
felelősségbiztosításával járó kötelezettségeit a Re-kom Kft. nem tudja ellátni, és a hulladék 
gazdálkodási tevékenységét is befejezte, a gépjárművek üzembentartói jogát és az ezzel járó 
kötelezettségeit célszerű a gépjárművek használójának javára átadni. A gépjárműveket 
jelenleg a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., az Alisca Terra Kft. és a Dél-Kom Nonprofit 
Kft. használja. 
 
Kérem a Tisztelt Érintetteket a véleményük ismertetésére a határozati javaslatokkal 
kapcsolatban. 
 

Szekszárd, 2020. április 24. 

 

 Bomba Gábor 

                      elnök 

 



 

Határozati javaslat  

 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására elnöke  

 
az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa nevében eljáró Elnök /2020. (….) 

határozata 
 

a Re-Kom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozataláról  
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben  
 

1. a közfeladat-ellátási szerződés 2. pontjára figyelemmel a gépjárművek üzembentartói 

jogát a jelenlegi használók számára biztosítja, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

üzembentartói jog ezen gazdasági társaságok javára a forgalmi engedélyben 

bejegyzésre kerüljön; 

 

Az ezzel kapcsolatos költségeket az üzembentartó köteles viselni. 

 

Határidő: 2020. április …. 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

2. úgy határoz, hogy az üzembentartó köteles a gépjárművek tekintetében 

felelősségbiztosítást kötni, és az ezzel kapcsolatos költségeket viselni; 

 

Határidő: 2020. május …… 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

3. úgy határoz, hogy az üzembentartó köteles beszerezni az átruházással kapcsolatban a 

Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség konzorciális szerződését aláíró Sió-Völgyi Projekt 

terület Önkormányzatok képviseletét ellátó kapcsolattartó gesztor, mint tulajdonos 

hozzájárulását. 

 



Határidő: 2020. május …… 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

Veszélyhelyzeti indokolás 

 
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) 
számú határozatához 

 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg.  
 
Tekintettel a Re-kom Kft. jelenlegi pénzügyi és jogi állapotára, a gépjárművek 
felelősségbiztosításával járó kötelezettségeit a Re-kom Kft. nem tudja ellátni, és a hulladék 
gazdálkodási tevékenységét is befejezte, a gépjárművek üzembentartói jogát és az ezzel járó 
kötelezettségeit célszerű a gépjárművek használójának javára átadni. 
 
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 
biztosító mértéket. 
 
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében 
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a 
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza. 
 

 

 

 

 
 



Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 

 
TÁJÉKOZTATÁS SORSZÁMA: 7.

  MELLÉKLET: 1 db 
 

 
 

 

TÁRGY: Vélemény kikérése a Re-kom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések 

meghozatalával kapcsolatban II. 

 

Tájékoztatás 

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai részére 

 

ELŐTERJESZTŐ: Bomba Gábor elnök 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági 

referens 

 

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján zárt ülés 

anyaga 

Szolgálati használatra!  

 

 
 
  
 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:  

 
Terjedelem: 1+ 4 oldal 

 
 
 

 

 



 
Tisztelt Érintettek! 
 
 
Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg. 
 
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa a 2/2018. (I.31.) számú társulási tanácsi határozatával 
a Rekom-Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának dr. Fenyőházi Elemért nevezte ki 2018. 
február 1. napjától 2018. december 31. napjáig. A társulási tanácsi határozat alapján az 
ügyvezetőt a megbízatásáért díjazás nem illeti meg. A Társulási Tanács a 16/2018. (XII.20.) 
társulási tanácsi határozatával a 2019. január 1. napjától a 2019. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra szintén dr. Fenyőházi Elemért bízta meg. Tájékoztatom a Tisztelt Elnök Urat, hogy 
a 18/2016. (VIII.30.) társulási tanácsi határozat alapján a társaság korábbi ügyvezetőjének 
díjazása bruttó 500.000 forintban került megállapításra.  
 
A Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.11/2020/4. számú végzésével értesítette a Re-kom Nonprofit 
Kft-t, hogy az OTP Bank Nyrt. felszámolási kérelmet nyújtott be ellene. A végzés értelmében 
nyilatkozni kell a felszámolási kérelemben foglaltakra. A Re-kom Nonprofit Kft. korábbi 
ügyvezetője a 2020. március 10. napján kelt levelében arra kérte a Társulási Tanácsot, hogy 
válassza meg a társaság ügyvezetőjét, aki jogosult lesz a jognyilatkozat megtételére. Az 
ügyvezető igazgató levele jelen tájékoztatás mellékletét képezi.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanács Tagokat, hogy a Re-kom Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének Bartal Zoltánt, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját 
szeretném kinevezni határozatlan időre.  
 



Az ügyvezetőként javasolt személy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint 95.§ (3) bekezdése alapján kérte 
a döntéssel kapcsolatos iratanyag zártan kezelését.   
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Társulási Tanácsi Tagokat, hogy Dr. Haag Éva Re-kom 
Nonprofit Kft-ben betöltött Felügyelő Bizottsági megbízatása 2020. január 9. napjával lejárt, 
Appelshoffer Ágnes pedig a 2020. február 20-i ülésén jelezte, hogy lemond Felügyelő 
Bizottsági tagságáról. Dr. Bozsolik Róbert megkeresésemre jelezte, hogy a Felügyelő Bizottsági 
megbízatását továbbra is vállalja. Fentiekre tekintettel szükségessé vált a Felügyelő Bizottság 
két tagjának megválasztása is. Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket arról, hogy a Re-kom 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Molnár Józséfnét, Cikó Község polgármesterét, és Fülöp 
Jánost, Őcsény Község polgármesterét szeretném kinevezni.  Megkeresésemre mindketten 
jelezték, hogy elvállalják a megbízatást.  
 
Kérem a Tisztelt Érintetteket a véleményük ismertetésére a határozati javaslatokkal 
kapcsolatban. 
 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

 Bomba Gábor 

                      elnök 

 

 

  



Határozati javaslat  

 

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására elnöke  

 
az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:  
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa nevében eljáró Elnök /2020. (….) 

határozata 
 

a Re-Kom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben  
 

1. a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének határozatlan időtartamra Bartal Zoltánt-t 
bízza meg 2020. ……. napjától; 
 

2. az ügyvezető részére a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel díjazást nem állapít meg; 

 
Határidő:  2020. április …. 
Felelős:  Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke 
 

3. a Re-kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak Dr. Bozsolik Róbert mellé Molnár 
Józsefnét, Cikó Község polgármesterét és Fülöp Jánost, Őcsény Község polgármesterét 
választja meg 
a) 2022. május 20. napjáig 
b) ……………………. terjedő időtartamra; 

 
Határidő: 2020. április …… 
Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke 

 
4. felhívja a Társulás munkaszervezet vezetőjét az ügyvezető kinevezésével kapcsolatos 

dokumentumok előkészítésére; 
 
Határidő: 2020. április 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
 



5. felhívja a Társulás munkaszervezet vezetőjét a Társulás alapító okirata módosításának 
előkészítésére, és a Társulás elé történő beterjesztésére; 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
 

6. felhívja a Re-kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

  



Veszélyhelyzeti indokolás 

 
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására elnökének 2020. x hó x napján közzétett /2020. (…...) 
számú határozatához 

 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben közös állásfoglalást adott ki, 
melyben tájékoztatta a polgármestereket és a jegyzőket arról, hogy a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. A kapott állásfoglalás értelmében sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.  
 
Az állásfoglalásban utalás található arra, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes 
társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg.  
 
A Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.11/2020/4. számú végzésével értesítette a Re-kom Nonprofit 
Kft-t, hogy az OTP Bank Nyrt. felszámolási kérelmet nyújtott be ellene. A végzés értelmében 
nyilatkozni kell a felszámolási kérelemben foglaltakra. A Re-kom Nonprofit Kft. korábbi 
ügyvezetője a 2020. március 10. napján kelt levelében arra kérte a Társulási Tanácsot, hogy 
válassza meg a társaság ügyvezetőjét, aki jogosult lesz a jognyilatkozat megtételére. A Re-kom 
Nonprofit Kft. nevében több intézkedést is meg kell hozni, ezért szükségessé válik az 
ügyvezető személyének kiválasztása.  
 
Mindezek miatt a határozatban való elnöki döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű 
és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és 
arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 
biztosító mértéket. 
 
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében 
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény az elnök feladat és hatáskörének a 
gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza. 
 

 

 





Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 

 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai részére megküldésre kerülő előterjesztések 

vélemény kikérése céljából 

1. téma: 

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására 

(1. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző 

 

2. téma: 

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 

(2. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző 

 

3. téma: 

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására 

(3. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető 

 

4. téma: 

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására 

(4. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető 

 

5. téma: 

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására 

(5. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető 

 

6. téma: 

Vélemény kikérése a Re-kom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések 

meghozatalával kapcsolatban 

(6. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök 

 

Zárt ülésre vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kezelendő: 

 

7. téma: 

Vélemény kikérése a Re-kom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések 

meghozatalával kapcsolatban II. 

(7. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök 

 












