A határozati javaslat elfogadásához
a Möt. 50. §-a alapján minősített többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 38/2021.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2021. november 10. napján
14.30 órakor megtartandó ülésére

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Takácsné Gehring Mária jegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte: -------Tárgyalja: -----Pénzügyi és Humán Bizottság: 2021.11.10.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására – rövidített neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a
továbbiakban: Társulás) 66 tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 89. § (2) bekezdésében, valamint a Társulás
társulási megállapodásának XI.2.2. pontjában foglaltak alapján a Társulásból történő kiválásról
határozott.
A Társulás Társulási Tanácsa 2021. július 6-án tartott ülésén, a 18/2021. (VII.6.) számú
határozatával a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulásból történő kiválásról szóló határozatait tudomásul vette, és döntött a Társulásból történő
kiválással összefüggésben keletkező feladatok zavartalan és határidőben történő megvalósítása
érdekében egy ütemterv elfogadásáról, valamint az abban foglaltak megvalósításáról.
Az ütemterv alapján a társulási megállapodás módosításának Társulási Tanács elé történő
beterjesztésére 2021. szeptember 30. napjáig sor kell, hogy kerüljön, így Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala a Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó
javaslatot elkészítette.
A Társulás Társulási Tanácsa a 2021. szeptember 22-én meghozott döntésével felhívta a
Társulás tagönkormányzatait a társulási megállapodás módosításának elfogadására.
A javaslat és az előterjesztésük jelen előterjesztés mellékletét képezik. A társulási
megállapodás módosítására vonatkozó javaslat a tagönkormányzatok kiválásához szükséges
átvezetésekkel kapcsolatos.
Az Mötv. 88. §-a szerint: „(1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli

megállapodással hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.”
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
a
Cikói
Hulladékgazdálkodási
megállapodásának módosítására

Társulás

társulási

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 88. §-ban foglaltak alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás társulási megállapodásának módosítását – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
Határidő: 2021.november 15.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a társulási megállapodás aláírásáért)
Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
irattár

