
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
             Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.  

Ügyiratszám: 980-23 /2012.  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. július 26-án tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d:   Javaslat az ISPA/KA  eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak   
                           rendezésére valamint üzemeltetésére 
                                                    
E l ő a d ó:       Zsombok Lajos polgármester  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város tagja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) 
Konzorciumnak. A Konzorcium az ISPA pályázat keretében különböző eszközök beszerzésére valamint 
hulladékkezelési létesítmények megépítésére és üzemeltetésére vállalt kötelezettséget. A 2002 június 
20-án aláírt konzorcionális szerződés értelmében a projekt keretében megvalósuló integrált 
hulladékgazdálkodási eszközrendszer az abban érintett és kedvezményezett települések osztatlan 
közös tulajdonába kerül. 
A pályázat keretében Regionális hulladéklerakó telep jött létre Som és Ordacsehi településen, 
Komposztáló telep Balatonkeresztúron és Tamásiban, Hulladékudvar Balatonkeresztúron, Siófokon, 
Enyingen, Tabon, Tamásiban valamint Hulladéklerakó állomás Balatonkeresztúron. 
A Konzorciumi szerződés értelmében a projekt keretében megvalósuló, integrált hulladékkezelési 
eszközrendszer tulajdonjogának rendezését és az ezzel összefüggő pénzügyi, számviteli és adóügyi 
elszámolásokat a projekt keretében megvalósult létesítmények, eszközök használatba vételét követő 
pénzügyi elszámolás lezárásáig – de legkésőbb a kapcsolattartó-gesztor (Siófok Város 
Önkormányzata) megbízatásának megszűnéséig –elvégzik.  
 
A projekt pénzügyi zárása a konzorciumi tagok felé a mai napig nem történt meg!  
 
A Konzorcionális szerződésben a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a keletkező szilárdhulladék 
elhelyezésére és kezelésére a projekt megvalósításával kialakított rendszert veszik igénybe, valamint a 
megvalósuló projekt egységes elvek szerinti üzemeltetésére, vagy annak biztosítására. A Konzorcium 
megszűnését követően a közös tulajdon kezelésére Társulás létrehozása szükséges. 
 
Siófok gesztorságával 34 önkormányzat megalkotta a „Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati társulást”. A társulási megállapodásra a Somogy Megyei kormányhivatal 11 oldalas 
törvényességi észrevételt tett, többek között kifogásolva a társulás rendelkezésére (használatára) adott 
ingatlanok, helyiségek, gépek berendezések felsorolását tartalmazó melléklet hiányát, mely 
valószínűsíthetően annak a következménye, hogy a konzorciumi megállapodás alapján az elszámolás 
nem történt meg. A kormányhivatal álláspontja szerint „jelenleg úgy tűnik, hogy a társulást alkotó 34 
önkormányzat a 104 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló vagyonról kíván rendelkezni.” 
 
Több polgármesterrel egyeztetve a hulladékkezelési rendszer működtetését egy másik társulás 
keretében képzeljük el megfelelő pénzügyi elszámolás és tulajdoni viszonyok rendezését követően.  
Javaslom, hogy a testület fejezze ki azon szándékát, hogy az északi terület szétválásával, külön 
társulás megalakításával kívánja a jövőben a hulladékkezelési rendszer üzemeltetését megoldani, 
valamint esetleges továbbfejlesztését biztosítani. 
 
Fentiek alapján szükségesnek látom a projekt lezárásához és a beszerzett eszközök, illetve a 
felépített létesítmények üzemeltetése érdekében a tulajdoni viszonyok rendezése, valamint egy 
új társulás létrehozása iránt az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és döntést hozni. 
 
Dr. Balázs Árpád, mint a konzorciumi gesztor önkormányzat polgármestere mindezektől függetlenül 
megkereséssel élt a konzorciumi tagok felé az ordacsehi és a balatonkeresztúri hulladéklerakónak is 
helyet adó ingatlanokra vonatkozó adásvétellel kapcsolatban az önkormányzatot megillető elővásárlási 
jog kapcsán.  
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Mint a mellékelt szerződésben látható Siófok város önkormányzata 1/1 arányú tulajdonosként kívánja 
eladni az ingatlanok szerződésben meghatározott részét, miközben álláspontom szerint az 
ingatlanok a konzorcium pénzéből kerültek megvételre, nemcsak a szerződésben meghatározott 
létesítmények tekintetében, hanem az egész vonatkozásában.  
A mellékelt szerződés értelmében a pályázat keretében felépült létesítmények és a földterület 
tulajdonjoga elválna egymástól, mely a jövőbeni működtetési kötelezettség vonatkozásában 
kiszolgáltatottá tenné a településeket. A tulajdoni viszonyok rendezése érdekében javaslom 
pertársaság létrehozását, illetve egyidejűleg több érintett településsel éljünk együttesen 
elővásárlási jogunkkal. A pertársaság létrehozására valamint képviseletére javaslom megbízni 
Balatonfenyves város polgármesterét:  Balatonfenyves Község Önkormányzata 8646, 
Balatonfenyves, Kölcsey út.27 Pf: 20,  Képviseli: Lombár Gábor György polgármester 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Határozati javaslat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az ISPA/KA 
eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak rendezésére valamint üzemeltetésére szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon szándéknyilatkozat 
aláírására, mely kifejezi a testület azon szándékát, hogy az ISPA/KA Projekt keretében kialakított 
hulladékkezelési rendszer üzemeltetéséről a beszerzett eszközök és felépített létesítmények pénzügyi 
és jogi rendezését követően az északi terület szétválásával az önkormányzatok által alakított társulási 
formában kívánja biztosítani. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon nyilatkozat aláírására, 
amely az ISPA/KA Projekt keretében kialakított hulladékkezelési rendszer keretén belül beszerzett 
eszközök és felépített létesítmények pénzügyi és jogi rendezésére szólítja fel Siófok Város 
polgármesterét, mint a konzorciumot képviselő gesztor önkormányzat polgármesterét. 

Felelős: polgármester  
Határidő:2012. július 31 
 
3.) Felhatalmazza a polgármestert pertársaság létrehozására vonatkozó jognyilatkozatok aláírására, 
mely pertársaság célja az ordacsehi 091/7 hrsz-ú, az ordacsehi 091/9 hrsz-ú, az ordacsehi 091/10 
hrsz-ú, valamint a Balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Dél-balatoni és Sióvölgye 
Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési ) Konzorcionális Szerződésnek megfelelő tulajdoni 
viszonyok  rendezése. A pertársaság képviseletére meghatalmazza Balatonfenyves város 
polgármesterét. 
 
4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ordacsehi 091/7 hrsz-ú, az ordacsehi 091/9 hrsz-ú, az 
ordacsehi 091/10 hrsz-ú, valamint a Balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az 
előterjesztés mellékletét képező, az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatot aláírja. 
Felelős. polgármester 
Határidő: 2012. július 31 
 

2012. július 20.  
                           Zsombok Lajos  
                          Polgármester  

 

 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  

 
 
Melléklet: 
- nyilatkozat elővásárlási jogra 
- nyilatkozat a gesztor önkormányzat felé 
 - szándéknyilatkozat társulás létrehozására 
- adásvételi szerződés 
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Közös nyilatkozat  

elővásárlási joggal kapcsolatban 
 
Alulírott önkormányzatok, mint a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben megvalósult integrált 
hulladékgazdálkodási eszközrendszerhez tartozó ingatlanok, létesítmények, eszközök és 
berendezések tulajdonosai Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének Siófokon, 2012. június 29. 
napján kelt, az ordacsehi 091/7. hrsz.-ú, 12 ha 4010 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi 
épület) megnevezésű, az ordacsehi 091/9. hrsz.-ú, 886 m2 nagyságú, saját használatú út 
megnevezésű, az ordacsehi 091/10. hrsz.-ú, 9 ha 3903 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (2 üzemi 
épület) megnevezésű és balatonkeresztúri 073. hrsz.-ú, 4 ha 2161 m2 nagyságú, hulladéklerakó 
telep (4 üzemi épület) megnevezésű külterületi ingatlanok tekintetében az elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatban megküldött megkeresésre az abban foglalt határidőn belül az alábbi közös 
nyilatkozatot tesszük a Siófok Város Önkormányzata, mint eladó és az AVE Zöldfok Zrt. között a fenti 
területekre megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban: 
 
A jelen nyilatkozatot aláíró önkormányzatok, mint konzorciumi tagok a fenti ingatlanok tekintetében az 
elővásárlási jogunkkal, mint Ptk. szerinti társtulajdonosok együttesen kívánunk élni a „Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési)” létrehozására 2002. június 20. napján aláírt 
„Konzorcionális szerződés” VI. fejezetében meghatározott tulajdoni részarányok mellett, azzal, hogy az 
adásvétel tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában (földterület és épületek, építmények) a 
tulajdonjogunkat ugyanezen arányban fenntartjuk. 
 
Tab, 2012. július ……. 
 

…………………………………………… 
Tab Város Önkormányzata 

Képv.: Schmidt Jenő, polgármester 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
 
……….., 2012. július ……. 
 

…………………………………………… 
………….. Város Önkormányzata 

Képv.: …………………, polgármester 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
 
……….., 2012. július ……. 
 

…………………………………………… 
………….. Község Önkormányzata 

Képv.: …………………, polgármester 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
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Közös nyilatkozat  

tulajdonjogi igény fennállására és annak rendezésével kapcsolatban 
 

 
Alulírott önkormányzatok, mint a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben megvalósult integrált 
hulladékgazdálkodási eszközrendszerhez tartozó ingatlanok, létesítmények, eszközök és 
berendezések tulajdonosai Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének Siófokon, 2012. június 29. 
napján kelt levele és az ahhoz csatolt adásvételi szerződésből értesültünk arról, hogy az ordacsehi 
091/7. hrsz.-ú, 12 ha 4010 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezésű, az 
ordacsehi 091/9. hrsz.-ú, 886 m2 nagyságú, saját használatú út megnevezésű ordacsehi 091/10. hrsz.-
ú, 9 ha 3903 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (2 üzemi épület) megnevezésű és balatonkeresztúri 
073. hrsz.-ú 4 ha 2161 m2 nagyságú, hulladéklerakó telep (4 üzemi épület) megnevezésű külterületi 
ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás szerint Siófok Város Önkormányzat kizárólagos 1/1 arányú 
tulajdonát képezik, annak ellenére, hogy az ingatlanok vételárának a kiegyenlítése a konzorcium 
pénzeszközeinek felhasználásával történt és a konzorcionális szerződés értelmében a tagok osztatlan 
közös tulajdonát képezik. 
 
A konzorcionális szerződés VI. fejezetében foglaltak szerint rendezték a tagok a tulajdonjogi 
kérdéseket, amely szerint 
 „tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megvalósuló integrált 
hulladékgazdálkodási eszközrendszer az abban érintett és kedvezményezett települések 
osztatlan közös tulajdonába kerüljenek. Ehhez szükséges az ingatlanok tiszta jogi helyzetének 
Tagok részéről történő biztosítása is. A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértéke, 
megoszlása a Tagok Beruházáshoz történő hozzájárulásának arányához igazodik.”   
 
„Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megvalósuló, integrált 
hulladékgazdálkodási eszközrendszer tulajdonjogának rendezését és az ezzel összefüggő 
pénzügyi, számviteli és adóügyi elszámolásokat a projekt keretében megvalósuló létesítmények 
eszközök használatba vételét követő pénzügyi elszámolás lezárásáig – de legkésőbb a 
Kapcsolattartó-gesztor megbízatásának megszűnéséi- elvégzik.” 
 
A jelen nyilatkozatot aláíró önkormányzatok a fenti ingatlanok tekintetében felszólítjuk Dr. Balázs 
Árpádot, Siófok Város Önkormányzatának polgármesterét, mint a konzorcium gesztorát, hogy a „Dél-
Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési)” létrehozására 2002. június 20. 
napján aláírt „Konzorcionális szerződés” VI. fejezetében meghatározott tulajdoni részarányok mellett az 
adásvétel tárgyát képező ingatlanokra (földterület és épületek, építmények) az északi területhez tartozó 
104 önkormányzat tulajdonjogát, a konzorcionális szerződés VI. pontjában írtak szerinti tulajdoni 
hányadok mellett szíveskedjen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, az ehhez szükséges iratokat 
elkészíteni és azt a tagok részére legkésőbb 2012. július 31. napjáig megküldeni Ugyanezen 
intézkedés megtételét indítványozzuk a projekttel érintett somi és a siófoki ingatlanok vonatkozásában 
is. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az intézkedés elmaradása és a tulajdonjognak nem a konzorcionális szerződés VI. 
fejezetében foglaltak szerinti rendezése esetén, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosok 
kénytelenek leszünk a szükséges intézkedéseket megtenni a vagyoni viszonyok rendezése és a tiszta 
jogis helyzet elérése céljából. 
 
Felszólítjuk, hogy a projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának a konzorciumi szerződésben foglaltak 
szerinti rendezéséig csak a Siófok Város Önkormányzatát illető tulajdoni részarány erejéig 
rendelkezzen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a rendelkezési jogát ezen túlmenően rosszhiszeműen 
gyakorolja és ebből eredően kár keletkezik, úgy a felelősség kizárólagosan a gesztor önkormányzatot 
terheli.  
 
Jelenleg, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosok bejelentjük, hogy a konzorcionális szerződés 
értelmében bennünket illető tulajdoni hányadunkat – a szerződésben vállalt egységes elvek szerinti 
működtetés okán - sem kívánjuk értékesíteni. 
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Amennyiben Siófok Város Önkormányzata a konzorcionális szerződés VI. pontjában írt, ténylegesen 
megillető tulajdonrészét értékesíteni kívánja, úgy arra az elővásárlási jogunkat fenntartjuk. 
 
 
Tab, 2012. július ……. 
 

…………………………………………… 
Tab Város Önkormányzata 

Képv.: Schmidt Jenő, polgármester 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………   ………………………………………… 

 
 

……….., 2012. július ……. 
 
 

…………………………………………… 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 

Képv.: Zsombok Lajos polgármester 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
 
………………………………………   ………………………………………… 

 
 
……….., 2012. július ……. 
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Szándéknyilatkozat 
 

Alulírott, Zsombok Lajos, mint Lengyeltóti Város Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, 
hogy a „Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési)” egységes 
megnevezés mellett létrejött, a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben a konzorciumi tagok 
településeinek szilárdhulladék kezelésének megoldására megkötött konzorcionális szerződés alapján 
ISPA/KA Projekt keretében megvalósult hulladékkezelési rendszer további működtetésére Nyugat-
Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban Lengyeltóti Város 
Önkormányzata részt kíván venni és a társulás tagjaként vállalja a társulásban részt vevő tagokat a 
fent írt projekt keretében megvalósult, a tagok osztatlan közös tulajdonát képező  integrált 
hulladékkezelési eszközrendszernek a konzorcionális szerződés VI. fejezetében foglaltak szerint a 
társulásban résztvevő önkormányzatokat megillető részarány szerinti vagyonnak (ingatlanok, épületek, 
építmények, gépjárművek, eszközök, berendezések és pénzeszközök) a társulásban részt vevő 
tagokkal közös működtetését és a társulásnak a hatályos jogszabályok szerint megalakítását. 
 
Fent nevezett önkormányzat ezen túlmenően a társulás mielőbbi létrehozása és vagyonának pontos 
meghatározása  érdekében kifejezi azon szándékát, hogy fenti projekt keretében a konzorcionális 
szerződés alapján, a tagok által kijelölt gesztor a szerződésben írtak szerinti, a projekt keretében 
megvalósult integrált hulladékkezelési eszközrendszer tulajdonjogának rendezésére és az ezzel 
összefüggő pénzügyi, számviteli és adóügyi elszámolások elkészítésére vonatkozó kötelezettségének 
haladéktalanul tegyen eleget. 
 
Jelen szándéknyilatkozat Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testületének ………… 
/2012…………….. alatti határozatán alapul. 
 
 
Lengyeltóti, 2012. július ……. 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
nyilatkozattevő 

képv.: 
 
 

………………………………………. 
Zsombok Lajos  
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


