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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
3. számú módosítása 

 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. 
június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az alábbiak szerint módosítják: 
 
 

1. A Társulási Megállapodás III. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A társulás az Mötv. 87. §-a alapján létrehozott, önálló jogi személyiséggel, 
rendelkező társulás, amelyet a Magyar Államkincstár nyilvántartásba vesz. 
Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
 
 

2. A Társulási Megállapodás V. pontja 5. bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

 
 
A társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési. 

egyéb szolgáltatások 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

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

3. A Társulási Megállapodás VI. pontja az alábbiak szerint módosul és az ott 
megjelölt pontok az alábbiak szerint változnak: 

 
1./ A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű 

jogokból áll.  
 
2./ 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.  

 
3./ A társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén a tagok egymással 

elszámolni kötelesek az Mötv. 90. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
4./ A társulás működésének, fejlesztésének forrásai: 
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4.1. Abban az esetben, ha a társulás működési költségei előre láthatóan 

meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a társulás döntéshozó szerve a 
társulási tanács kezdeményezheti a működési hozzájárulás mértékének 
emelését. 

 
4.2. 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.  

 
4.3. A társulás vagyonához tartoznak az alaptevékenység körében kifejtett 

gazdasági tevékenységből származó bevételek, valamint természetes és jogi 
személyek felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati bevételek.  

 
Kiegészül az alábbi pontokkal: 

 
5. 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. Az beszedési megbízás eredménytelensége esetén a társulás 
a követelést bírósági úton érvényesíti.  

 
6. 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. 

 
7. 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.  

 
4. A Társulási Megállapodás VII/2. pontja az alábbiakkal kiegészül: 

 
2.3. A társulás vagyona felett a tulajdonosi jogokat a Társulás Tanács gyakorolja. 
 
 

5. A Társulási Megállapodás VIII. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulási Operatív Tanács kimarad, mert a Társulási Operatív Tanács 2014. 
április18-i hatállyal megszüntetésre kerül. 
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1./ Társulási tanács 
3./ Társulási tanács elnöke és alelnökei  
4./ Felügyelő Bizottság 
5./ A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása 
 
VIII.1.4. az alábbiak szerint módosul: 
 
1.4. A társulási tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek 

mindegyike minősített többséggel hozott határozatával elfogadta a társulási 
megállapodást és megválasztotta képviselőjét.  

 
 
VIII. 1. 7. b) pontja kimarad és a betűsorrend változik, valamint a korábbi i) pont 
szövege az alábbiak szerint változik. 
 
Így a Társulási Megállapodás VIII.1.7. az alábbi: 
 
 

a/ A társulási tanács elnökének és alelnökeinek megválasztása, visszahívása 
b/ Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása 
c/ A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása 
d/ Tag kizárásának elhatározása 
e/ Társulási megállapodás módosításának kezdeményezése 
f/ Társulás megszűnésének kezdeményezése 
g/ Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés 
megszerzése és elidegenítése,megszüntetése 
h/ A Társulás gazdasági társaságának ügyvezetőjének megválasztása, 
visszahívása és a társaság beszámolójának és mérlegének elfogadása 
i/ Társulás éves munkatervének, költségvetésének, zárszámadásának, 
költségvetési beszámolójának 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 

 
VIII. 1.8. az alábbiak szerint módosul: 
 
1.8. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal 

ülésezik. 
 
VIII. 1.9. az alábbiak szerint módosul: 
 
1.9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

- a társulási tanácsi tagok 1/4-ének és 
- a Felügyelő Bizottság indítványára, valamint 
- kormányhivatal vezetőjének a Társulási Tanács ülés összehívásának indokát 
tartalmazó indítványára. 

 
VIII.1.10 az alábbiak szerint módosul: 
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1.10. A tanács ülését az elnök akadályoztatása esetén valamelyik alelnök hívja 

össze elektronikus úton az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal 
korábban. Ettől eltérni sürgős esetben lehet, de a tagokat ez esetben hitelt 
érdemlő módon értesíteni kell. 

 
VIII.1.12. az alábbiak szerint módosul: 
 
1.12. A Társulási Tanács minősített többségű határozata szükséges: 
 

a) a Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztásához, 
visszahívásához; 

b) a társulás költségvetésének, zárszámadásának, valamint költségvetési 
beszámolójának az elfogadásához, 

c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; 
d) a társulás működési költségeinek megállapítására vonatkozó javaslat tételhez; 
e) a társulás tagjának a társulásból történő kizárásához; 
f) a társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséhez; 
g) a társulás megszüntetésének kezdeményezéséhez. 

 
Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 
 
VIII.1.16. az alábbiak szerint módosul: 
 
1.16. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal vezetője (a 
továbbiakban: jegyző) ír alá, és küld meg a kormányhivatalnak.  

 
6. A VIII./2. pont kimarad, mert a Társulás tagjai a Társulási Operatív Tanácsot 

megszüntetik.  
 

VIII./3 számozása megváltozik VIII./2.-re és a szövege az alábbi pontokban 
módosul: 

 
2.1. A társulási tanács elnökét és két alelnökét a társulási tanács tagjai sorából az 

alakuló ülésen minősített többségi szavazással választják meg határozott 
időre.  

 
 
2.4. 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. 
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d) Évente legalább egy alkalommal jelentést 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. 

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

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

 
 

7. VIII.2.8. a Társulási Megállapodásból kimarad, így a VIII.2.9. számozása 
megváltozik VIII.2.8. pontra. 

 
           A VIII.4. pont számozása VIII.3.-ra változik. 
 
 
A Társulási Megállapodás VIII.3. pont alábbi pontjai módosulnak: 
 
3.2. A Felügyelő Bizottság elnökét a társulási tanács választja. 
 
3.3.     A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulási Tanács a tagjai közül választja meg.  
 
3.4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 

nincs helye.  
 
3.6. A Felügyelő Bizottság ülését az ülés napját legalább 3 nappal megelőzően 

írásban, vagy elektronikus úton hívja össze.  
 
3.7. Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben a Felügyelő Bizottság 3 napon 

belül telefonon is összehívható.  
 
3.10. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Bizottság 

elnöke, valamint egy bizottsági tag ír alá.  
 
3.11. Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga határozza meg.  
 
 

8. A Társulási Megállapodás VIII.5. az alábbiak szerint módosul, VIII.4. lesz az 
alábbi szöveggel: 

 
4.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, 

végrehajtás szervezése) a székhely település Polgármesteri Hivatala, azaz 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek keretében: 

a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
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b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 
előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
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. 

 
4.2. A Polgármesteri Hivatal a Társulás tekintetében ellátja továbbá az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (4) bekezdése szerinti 
feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatokat.  

 
9. A Társulási Megállapodás IX. pontja kimarad, az alábbi IX. pont lép helyébe: 

 
IX. A TÁRSULÁS ELLEN ŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 

 
9.1. A társulás működését és pénzfelhasználását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.  

 
9.2. A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék, valamint a jogszabály 

által arra feljogosított szervezetek ellenőrzik. 
 
9.3. A Társulás működése felett a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felügyeletet gyakorol.  
 

9.4. A társulás tagjai is jogosultak ellenőrizni a társulás célszerűségi és gazdasági 
szempontból.  

 
9.5. 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. 

 
10. A Társulási Megállapodás X. pontja az alábbi: 

 
X. TAGSÁGI JOGVISZONY 

 
 

X./1 A társulásból történ ő kiválás 
 

1.1. Tekintettel arra, hogy a társulás meghatározott cél megvalósítására jön létre a 
tagok önként vállalják, hogy a törvényben biztosított kiválási jogukkal csak 
tényleges és alapos indokok alapján élnek.  
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1.2. A társulásból kiválni 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 kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a 
képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás 
tagjaival közölni.  

 
1.3. A kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

kiválásával a társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.  
 

1.4. Kiválás 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.  

 
A Társulási Megállapodás X/2. pont X.2.2 és X.2.3. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
2.2. Ha a tag ezen felhívás ellenére a közölt határidőn belül sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban írt kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített 
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 kiválás 
jogkövetkezményeivel, így ebben az esetben is terheli a tagot a kártérítési és 
egyéb kötelezettség.  

 
A Társulási Megállapodás X./3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

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

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

 
3.2. A társuláshoz csatlakozni tárgyév első napján, ezt követően negyedévenként a 

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

többséggel kell dönteni. 
 
 
 

11. A Társulási Megállapodás XI./1 és a XI./2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

XI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS 
MEGSZŰNÉSE 
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1. A társulási megállapodás tárgyi 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: 

-  ha a társulás tagjai azt minősített többséggel elhatározzák; 
-  törvény erejénél fogva; 
-  a bíróság jogerős döntés alapján 
- a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben        

szabályozott megszűnési feltétel megvalósult. 
 

12. A Társulási Megállapodás XII. pontja helyébe a Vegyes és Záró 
Rendelkezések lépnek: 

 
XII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
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 megállapítják, hogy a társulás megalakulását követően a 

társulás megvásárolja a Regionális Kommunális Kht üzletrészeit, és ezen 
társaságnak egyszemélyes tulajdonosa lett. 

 
5. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, 

valamint civil szervezetek bevonásával a lakosság teljes körű tájékoztatására. 
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.  

 
6. 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.  

 
7. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton egymás közötti 

egyeztetéssel rendezik, ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére 
kikötik a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos 
illetékességét.  
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8.   A társulás tagjai lakosonként 10 Forint egyszeri működési hozzájárulást 

kötelesek fizetni. 
 
 
9. Jelen társulási megállapodás 2014. …………-én lép hatályba.  
 
10. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

2014. február 1-jén hatályba lépett társulási megállapodás. 
 
11. Jelen társulási megállapodást Társulási Tanács kezdeményezésére, a társulást 

alkotó települések képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott 
határozatával egyező akarattal módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi 
önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok 
felülvizsgálják. 

 
12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 

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

  
 
 
 
Jelen társulási megállapodás módosítást a megállapodás 1. számú mellékletébe 
foglalt aláírási íven a tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Szekszárd, 2014. ………………………………… 
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1. számú melléklet 
 
 

 
A TÁRSULÁST ALKOTÓ ÖNKORMÁNYZATOK ALÁÍRÁSA 

 
 
 Alsónána Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Alsónána, Kossuth u. 27.) 
 
Alsónyék Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Alsónyék, Fő u.1.) 
 
Apátvarasd Község Önkormányzat   …………………………………  
(Apátvarasd, Fő u. 56.) 
 
Babrc 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   ………………………………… 
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(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.) 
 
Decs Község 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.) 
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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.) 
 
 
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.) 
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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.) 
 
 
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.) 
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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.) 
 
 
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 Város 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.) 
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 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.) 
 
 
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 Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szászvár, Május 1 tér 1.) 
 
Szebény Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Szebény, Hősök tere 1.) 
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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.) 
 
 
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.) 
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Zomba Község Önkormányzata   ………………………………… 
(Zomba, Fő tér 1.) 
 

 


