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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) munkaszervezeti 
feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja 
el, ideértve a költségvetés összeállítását, a Társulási Tanács összehívását, az 
előterjesztések elkészítésével, a tanácsi határozatok végrehajtását, de a projekt 
keretében megvalósult létesítmény rendszer és a weboldal működtetésével kapcsolatos 
feladatokat egyaránt.  
2019. május 10-i nappal munkamegosztási megállapodás (a továbbiakban: 
megállapodás) jött létre a Hivatal és a Társulás között a fent részletezett feladatok 
ellátásának rögzítésére. A megállapodás az előterjesztés 1. számú melléklete.  
 
A megállapodás 2021. április 1-i nappal módosításra került (2. számú melléklet), melyet 
a Tanács a 10/2021. (III.4.) számú határozatával (3. számú melléklet) elfogadott. A 
határozat 1. pontja értelmében a hatályos megállapodás módosítás 2022. december 31-
i nappal lejár, ezáltal annak meghosszabbítása vált szükségessé.  
 
Az együttműködés általános szempontjai között szerepel, hogy a Társulás a feladatai 
ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal, valamint a rendelkezésre 
álló forrásokkal szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen köteles 
gazdálkodni.  
A fent említett szempontok szem előtt tartásával a módosítás önállóan rögzíti a 
feladatellátáshoz kötődő személyi jellegű kifizetések és ahhoz kötődő járulékok, illetve a 
közüzemi költségek éves összegeit. Ezen túlmenően indokolt az összeg minimális, 4%-
os megemelése, mely bruttó 347.555 Ft-ot jelent. Az emelés oka a közüzemi költségek 
és személyi bérek igazítása a piaci áremelkedések okozta változásokhoz. 
Fentiekkel összhangban a megállapodás VI. Díjmegállapodás fejezet ezt követően négy 
pontra tagolódik, melyek az alábbiak szerint rendelkeznek. 
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen munkamegosztási megállapodásban írt 
feladatokat ellátó személyek bérkifizetésére és az ehhez kötődő járulékok 
ellentételezésére a Társulás évi bruttó 7.600.400 Ft-ot fizet meg a Hivatal részére.  
 
2.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen munkamegosztási megállapodásban írt 
feladatok ellátásához kapcsolódó közüzemi költségek ellentételezésére a Társulás évi 
bruttó 1.000.000 Ft-ot fizet meg a Hivatal részére. 
 
3.) Felek a jelen munkamegosztási megállapodásban írt feladatok ellátásának és az 
ehhez kapcsolódó mindennemű költségek ellentételezésére meghatározott összegeket 
évente egy alkalommal a félévet követően felülvizsgálják, és módosulás esetén azt 
módosítják.  
Késedelmes fizetés esetén a Hivatal a Ptk. szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.  
 
4.) Az 1.) és 2.) pont szerinti díjak összege szerinti éves díj 1/12-ed részét havonta a 
tárgyhót követő 10. napjáig fizeti meg a Társulás a Hivatal Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 10024003-00339454-00000000 számlájára.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot, hogy a Költségvetési és Közgazdasági főosztállyal tör-
ténő egyeztetés alapján, fentieknek megfelelően, összesen bruttó 8.600.400 Ft kerül ter-
vezésre a 2023 évi költségvetésbe. Amennyiben a Társulás kiadási oldala indokolttá 
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teszi, 2023. évben módosítási javaslatot teszünk az ügyben (változó közüzemi költségek 
miatt).  
 
A Társulás K&H Banknál vezetett költségvetési számlájára kerülnek utalásra a tagok által 
befizetett tagdíjak. Az eddigi befizetések után, az idei év során 5.296.667 Ft kamat került 
jóváírásra, melyből a 3. negyedéves kapott kamat 2.679.280Ft. Ez alapján elmondható, 
hogy 2022. évben a Társulás a működtetéséhez szükséges költségeket közel teljes 
mértékben finanszírozni tudja a tagdíjfizetések után kapott banki kamatból. Ennek 
köszönhetően a Társulás a tagdíjakat teljes mértékben a tagok tulajdonát képző társulási 
eszközrendszer fejlesztésére és fenntartására tudja fordítani. 
 
A jogszabályi változások miatt a 2025. január 1-jét követő időszakról a későbbiekben tud 
a Társulás döntést hozni.  
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a társulással kapcsolatos jövőbeni teendők megfelelő 
szinten történő ellátása érdekében a munkamegosztási megállapodás módosítását 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Pécs, 2022. október 9. 
 
Péterffy Attila 
elnök 
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ÜGYSZÁM: 8/825-9/2022 
 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (székhelye: 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1., törzsszáma: 478704, adószáma: 15478706-2-02, képviseli: dr. 
Lovász István jegyző) mint gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatal – 
továbbiakban Hivatal, 
 
másrészről: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., képviseli: Péterffy 
Attila elnök), jogi személyiségű társulás (továbbiakban: Társulás)  
 
mint felek (továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és időben az alábbi feltételek 
szerint: 
 
 

Előzmények 
 
A Társulás, valamint a Hivatal egymás között 2019. május 10-én kelt megállapodásban 
szabályozták az egymás közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendet a 
gazdálkodási feladatok tekintetében. 
 
Jelen megállapodás módosítással Felek a Társulás, valamint a Hivatal egymás közötti 
munkamegosztására vonatkozó díjazás összetételét és összegét rögzítik a 2023.-2024. 
évekre vonatkozóan.  

 
 
1.) A VI. Díjmegállapítás fejezet az alábbiakra módosul  
 

VI. Díjmegállapodás 
 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen munkamegosztási megállapodásban írt 
feladatokat ellátó személyek bérkifizetésére és az ehhez kötődő járulékok ellentételezésére 
a Társulás évi bruttó 7.600.400 Ft-ot fizet meg a Hivatal részére.  
 
2.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen munkamegosztási megállapodásban írt 
feladatok ellátásához kapcsolódó közüzemi költségek ellentételezésére a Társulás évi bruttó 
1.000.000 Ft-ot fizet meg a Hivatal részére. 
 
3.) Felek a jelen munkamegosztási megállapodásban írt feladatok ellátásának és az ehhez 
kapcsolódó mindennemű költségek ellentételezésére meghatározott összegeket évente egy 
alkalommal a félévet követően felülvizsgálják, és módosulás esetén azt módosítják.  
Késedelmes fizetés esetén a Hivatal a Ptk. szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.  
 
4.) Az 1.) és 2.) pont szerinti díjak összege szerinti éves díj 1/12-ed részét havonta a 
tárgyhót követő 10. napjáig fizeti meg a Társulás a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 
10024003-00339454-00000000 számlájára. 
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VII. Záró rendelkezések 
 

 

Jelen munkamegosztási megállapodás módosítást bármelyik fél a másik félhez intézett 
egyoldalú nyilatkozattal 90 napos felmondási határidővel mondhatja fel.  
 
A megállapodásban jelzett intézkedések, az információcsere csak írásos, illetve elektronikus 
formában történhet. 
 
Felek kötelesek az együttműködésüket a hatályos törvények, önkormányzati jogi normák, 
valamint a belső szabályzatok alkalmazásával megvalósítani. 
 
Felek az itt nem szabályozott kérdésekben továbbra is a köztük 2019. május 10-én létrejött 
munkamegosztási megállapodást tartják irányadónak.  
 
A Tárulási Tanács a …………… számú határozatával jelen megállapodás módosítást 
elfogadta. 
 
Jelen megállapodás módosítás 2023. január 1. napjától hatályos. 
 
 
Kelt: Pécs, 2022. …………………. 
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Dr. Lovász István 

jegyző 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 
 

Péterffy Attila 
elnök 

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó  

Önkormányzati Társulás 

  
  

  
…………………………………… 
         szakmai ellenjegyző 

 

 

 
…………………………………… 
         pénzügyi ellenjegyző 

 

 


