
 
MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER 

LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
 

 
 
1,)  A PREAMBULUM rendelkezései a következőkre módosulnak:  
 

PREAMBULUM 
 
Ezen társulási megállapodás megkötésénél e megállapodás 1. számú mellékletében 
felsorolt önkormányzatok, mint társulási alapító tagok  és a projekt bővítése során be-
lépett  1/A. számú mellékletében  felsorolt önkormányzatok, mint társuláshoz csatla-
kozott tagok (továbbiakban együttesen: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei 
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításá-
val összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdés 19. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a nemzeti vagyonról szóló 
2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit vették figyelembe. 
 
A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a korábban hatá-
lyos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a helyükbe lépő kihirdetett és ha-
tályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának megfelelően alkalmazza működé-
se során. 
 
A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Mecsek-Dráva 
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer kiépítése és üzemeltetése, az integrált 
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében együttesen 
vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 
megvalósítására,fenntartására, lehetőség szerinti bővítésére és üzemeltetésére ennek 
érdekében a tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából valamint a 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére igényelhető támogatással kívánnak 
komplex hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. 

 
 
2.   Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 

3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviseletre jogosult, lélekszám, a társulási 
tagot megillető szavazatszám): e Megállapodás 1. és 1/A. számú mellékletében 
felsorolt  települési önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. és 1/A.
számú melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az 1/A számú 
melléklet a csatlakozás folyamatában a Társulási megállapodás külön módosítása 
nélkül a csatlakozás kezdő napjával kiegészül. A melléklet kiegészítéséről a 
Társulási Tanács gondoskodik. 

cdp://1/A0900292.KOR/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/A0000043.TV/
cdp://1/A0000043.TV/


2 

 

3.   A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA II. fejezet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:  
 

2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Pécs Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala látja el feladat-ellátási szerződés alapján.  

 
 

4.   A TULAJDONJOG VII. fejezet 3. pontja a következőre módosul: 
 

3. E Megállapodás alapján a projekt keretében létrejövő hulladékgazdálkodási eszköz-
rendszert a Társulás az Nvtv. előírásainak megfelelően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához köteles biztosítani, e körben a társult önkormányzattal 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. 
Az üzemeltetésre átadott eszközrendszer használatának feltételeiről, a pótláshoz 
szükséges díj megfizetéséről a Társulás a közszolgáltatóval megállapodást köt.  

 
 
5.   A TULAJDONJOG VII. fejezet 4. pontja a következőre módosul: 

 
4. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a vagyonelemek elidegenítése során az 

Nvtv. rendelkezései alapján  járnak el.  
 
 
6.   A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII. fejezet A Társulási Tanács 1. pontja a következőre 

módosul:  
 

1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13-16 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban: 
Tanács). A Társulási Tanács 13 tagja az Alapító önkormányzatokat, 3 tagja a 
Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2. 
számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselő-
testülete választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó 
önkormányzatokat lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik.  
A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, 
akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem 
érinti az elnöki akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
 

7.  A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII fejezet B. A társulási tanács elnöke 2. pontja a 
következő e) és f) ponttal egészül ki  

 
[2. Az Elnök feladatkörébe tartozik:] 
e) a Tanács hatáskörét nem sértve, beszámolási kötelezettség mellett irányítja a 

Társulás gazdálkodását, meghatározza a társulás üzleti és fejlesztési 
koncepcióját, a projektek pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi 
elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő jogi, pénzügyi folyamatok 
meghatározását és működtetését,  

f) a határozatképtelenség miatt elmaradt Tanácsülés és az újra összehívott ülés 
közötti időben az adott napirendekről szükséges döntések meghozatala a Mötv. 
alapján a polgármestert megillető szabályok figyelembevételével. 
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8.   CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ IX. fejezet a következőre változik:  
 

IX. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ 
 

A Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges: 
 
a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben 

közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer  területfejlesztési 
egységébe esik (Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül 
csatlakozik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a projektben megvalósult 
eszközrendszer igénybevételével látja el, a következő feltételek mellett 
csatlakozhat: 
aa) tudomásul veszi hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak 

hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a 
társulási tagsága idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő 
megszűnése (kilépés, kizárás, társulás megszűnése)  nem támaszthat, 

ab)  a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított 
beruházás lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni 
hányadot. Vagyoni hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett 
vagyon és annak hozadéka vehető figyelembe,   

ac)  vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését, 
ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja, 
ae) A Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a 

csatlakozást. 
b) A csatlakozási szándék elfogadására a jelen okiratban foglalt felhatalmazás alapján 

a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A csatlakozás feltételeit a Tanács 
az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új tagra kötelezők. 

 
 
9.    A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul: 

 
2.  2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni évente két alkalommal, 
a naptári év első és a naptári félév első napján, a Társulásból kiválni ugyancsak 
évente két alkalommal, a naptári félév utolsó napjával és a naptári év utolsó napjá-
val lehet. 

. 
 
 
10.  A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 3. pontja a következőre módosul: 
 

3.  A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 
dönteni. A döntésről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.  

 
 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XV. fejezet 7. pontja a következőre módosul:  
 

7. A Tagok a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyezte-
téssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére – tekintettel arra, hogy a 
társulás több megye területére (Baranya, Tolna, Somogy) is kiterjed – hatáskörtől 
függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékessé-
gének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek be-
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vonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a Közreműködő Szervezetet. 
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe 
venni.  

 
 
Jelen Társulási megállapodás-módosítás hatályba lépéséhez a Társult és a Csatlakozott 
Tag önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
jóváhagyása szükséges. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
Társult önkormányzat: 
 
 
 
 
 
 


