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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:   Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési)        
                           Konzorciumból Tab Város kizárási ügye.    
                                                    
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 által kivitelezett „Dél-Balaton és Sióvölgye térségi regionális 
szilárdhulladék-gazdálkodási-rendszer” projekt elkészült, és 2010. január 01 napjától üzemel, azonban 
az utolsó használatba vételi engedély még hiányzik, így a projekt végső lezárása még várat magára.  
 
Siófok Város Önkormányzata, mint a beruházás gesztor önkormányzata tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy az északi önkormányzatok közül egyedül Tab Városnak vannak tartozásai, 
amelyek behajtására bírósági eljárás van folyamatban, az első fokú ítélet már meg is született.  
 
Tab Városával szemben nem csak pénzügyi elszámolási vita áll fenn, hanem a hulladékkezelés, 
szállítás szabálytalansága is felkeltette a projektért felelős ellenőrző szervezet figyelmét, aki határozott 
lépésekre szólította fel a gesztor önkormányzatot, hogy a szabálytalanságok megszüntetése ügyében 
intézkedjen. 
 
Tájékoztatott Siófok önkormányzata arról is, hogy Tab Város kizárásának elmaradása esetén a többi 
önkormányzat a támogatás visszafizetésére kötelezhető, viszont a kizáró döntés meghozása esetén 
„az önkormányzatoknak fizetési kötelezettségük nem keletkezik Tab felé, hiszen a Konzorciumi Tanács 
határozat értelmében a Tab városában fellelhető közös vagyon (rekultivált szeméttelep, hulladékudvar, 
gyűjtő szigetek) bőséges fedezetet nyújtanak a tulajdoni részarány természetbeni kiadására.”         
 
Tab Város önkormányzata ugyanakkor állítja, hogy a gesztor által kért követelést teljes mértékben 
megfizette, további tartozást nem ismer el.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen dönteni Tab Város kizárásának 
ügyében.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Határozati javaslat 
 
1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tab Városának a Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorciumból történő kizárásával nem ért 
egyet.   

 
2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tab Városának a Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorciumból történő kizárásával egyet 
ért.   
 

Lengyeltóti 2012. július 20.  
                             Zsombok Lajos  
                            Polgármester  
 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  

 
 


