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E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester  

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 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 – kell elvégezni. 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 megállapodást annak ellenére hozták 
létre, hogy a többi érintett Önkormányzat ezzel nem értett egyet. Az elfogadott Társulási 
Megállapodást, annak jogszerűségét kifogásolta a Somogy Megyei Kormányhivatal is.   
 
A hulladékkezelési rendszer működtetését a be nem lépő önkormányzatok egy másik társulás 
keretében képzelik el megfelelő pénzügyi elszámolás és tulajdoni viszonyok rendezését követően, 
melyről szándéknyilatkozatot fogadtak el.   
 
A 2012. szeptember 14-én, Balatonlellén megtartott egyeztető tárgyaláson Dr. Schmidt Jenő tabi, 
Lombár Gábor balatonfenyvesi polgármester urak, valamint a megalakult pertársaság 
képviseletében Dr. Kovács Mária és Dr. Takács Gábor ügyvédek tájékoztatták jelen lévő 
önkormányzatok képviselőit az elmúlt időszak történéseiről, valamint a várható eseményekről, 
melynek emlékeztetője az előterjesztés mellékletét képezi.  (1. melléklet)  
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Az új társulás megalakítása ügyében Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel egyeztető 
tárgyalásokat folytatott Fonyód, Balatonszabadi, Tab, Siófok és Balatonfenyves polgármestere, 
valamint Balatonfenyves és Lengyeltóti Jegyzője, ahol elhangzott, hogy a különváláshoz szükséges 
egymással a vagyonfelosztás témájában megegyezni, ellenkező esetben a somi lerakóban sem tud 
megvalósulni a válogatómű. Megegyezés esetén arra van esély, hogy a somi és az ordacsehi 
lerakóban is megépülhet a hulladék válogatómű pályázati források bevonásával.       
 
Siófok Városának 2012. szeptember 30-ig meg kell küldenie NFÜ részére az előzetes 
vagyonfelosztást, így az új „Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás” október közepéig 
megalakulhat.  
 
A Társulási Megállapodás tervezetet a munkaszervezet működtetését magára vállaló 
Balatonfenyves Önkormányzata a többi Önkormányzattal több fórumon egyeztetve elkészítette, 
mely az előterjesztés mellékletét képezi. (2. melléklet)  
 
A Társulási Megállapodás 1. melléklete rögzíti, hogy lakosegyenérték arányosan melyik 
önkormányzat mennyivel járul hozzá a társulási feladatok elvégzéséhez.     
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával 
döntsön a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
elfogadásáról, a költségvetési hozzájárulás biztosításáról.    
 
 
Határozati javaslat 
 
1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatot képviselje.   
 
Határidő: értesítésre-szeptember 30.  
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 

Lengyeltóti,  2012. szeptember 20.                      

 
                         Zsombok Lajos  
                          polgármester  

 

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

 
 
 
 
Mellékletek:  
- Emlékeztető  
- Társulási Megállapodás  
 
 

 






















































