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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A települések egyik nagyon fontos kötelező önkormányzati feladata a 
hulladékgazdálkodás, kezelés, ez a leginkább „szem előtt lévő” közszolgáltatás, mely 
körül soha nem volt megnyugtató rend. 
Mindaddig amig a települések maguk fizették ezt a szolgáltatást igazán senkit sem 
érdekelt, hogy az mennyibe is kerül, és azért a nem is tudott összegért milyen 
szolgáltatást kellett volna kapnunk. 
A problémák akkor kezdődtek amikor a települések engedve annak a teljesen logikus 
megközelítésnek, hogy a közszolgáltatást annak igénybe vevője fizesse. 
Ekkor kezdték el polgáraink kritizálni annak minőségét, módját, de alapjait, elveit 
egyaránt. Ezek elsősorban a speciális helyzetben lévő (üdülőnépességgel is 
rendelkező) településeken fokozottan jelentkeztek. 
A hulladékgazdálkodás magas szintű ellátása érdekében engedve a szolgáltatást 
végző meggyőzésének több mint 10 esztendővel ezelőtt 204 település konzorciumot 
alkotott, és megkezdődött az azóta sokat kárhoztatott ISPA/KA  (Instrument for 
Structural Polices for Pre-Accession/ Kohéziós Alap) projekt megvalósítása  
65% EU-s, 25% Állami, és 10% önkormányzati tehervállalással. 
A probléma már a projekt elején elkezdődött, hisz szakemberek szerint a beruházás 
megkezdésekor annak technológiája már elavult volt, ha nem is teljes egészében, de 
jelentős részében bizonyosan. 
A második hiba amit majd minden település (Tab városa kivételével) elkövettük, hogy 
a projekt Önkormányzati 10 %-ának finanszírozását átengedtük az addigi, és a 
kiharcolt közbeszerzés után nyertes szolgáltatónak (Zöldfok Zrt, a későbbi AVE 
Zöldfok). Ennek a döntésnek a hátrányát még most is szenvedjük, hisz minden 
esztendőben érezhető ennek az összegnek, illetve annak visszafizetésének a terhe. 
Persze most már sokkal okosabbak vagyunk, hisz most már tudjuk, hogy a nagylelkű 
szolgáltató hitelből finanszírozta ezt az összeget, amit mi Önkormányzatok is meg 
tudtunk volna tenni még kedvezőbb feltételekkel is. 
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A projekt megvalósításának levezénylésével a települések megbízták a gesztori 
tevékenység végzésével Siófok Városát, és a Konzorcium Tagi Tanácsának 
elnökévé választottuk a város polgármesterét. 
A Konzorciumi Tagi Tanácsban az egyes hulladékgazdálkodási kistérségek 
képviselőt delegáltak, így Ők alkották a döntéshozó grémiumot 
A projekttel kapcsolatos döntések előzetes véleményezésére hívták létre a Projekt 
Ellenőrző Szervezetet (PESZ) melynek elnöke a fejlesztésben érintett Som község 
polgármestere lett. 
A projekt teljes tartalmát csak nagyon kevesen látták át, az operatív feladatok 
elvégzésére létre hoztunk egy Nonprofit Kft-t. 
A beruházás lassan készülgetett, sok érthetetlen, és látszólag felesleges, és 
költséges kitérővel, a Konzorciumi Tagi Tanács a PESZ javaslatára rendre hozta a 
határozatokat, míg a településeknek szinte alig volt információja az egész 
beruházásról, pedig abban a települések a kiszámított lakos egyenérték arányában 
tulajdonosokká váltak. 
Tíz esztendővel a projekt kezdete után 2010.december 31-én le kellett volna zárulnia 
a projektnek ami megítélésünk szerint a mai napig sem történt meg, mivel a 
Konzorciális szerződés szerint akkor tekinthető a projekt lezártnak, ha annak 
elszámolása a települések felé azok lakos egyenértékei alapján ,megtörténik. 
A 2010-es választások után bízott meg a Fonyódi Kistérség a Konzorciumi Tagi 
Tanácsban képviseletével, melynek elején, már 2011 elején szerettünk volna egy 
Társulást létrehozni a keletkezett több mint 13 milliárdos vagyon a Társulást 
létrehozó települések lakos egyenértékei alapján számított arányban történő 
megosztása utáni értékkel. 
Időközben a 204 településből a „déli terület” Szekszárd központtal megalakította a 
saját Társulását a Cikó község területén lévő hulladéklerakó körzetében (100 
település). 
Maradtunk „északon” 104-en, és meglepődtünk amikor 2011 decemberében 
Siófokon huszáros gyorsasággal meg kívánták alakítani azt a Társulást amely a 
Somi hulladéklerakó területén egy hulladékválogató létrehozására szegődött volna, 
melyet egy KEOP-os pályázattal kívánnak még ma is megvalósítani – annak 
ellenére, hogy információim szerint a Siófok által szervezett Társulás jogilag nem is 
létezik. 
A Társulás alakításának napján még annak szervezője a Siófoki Polgármester sem 
tudta igazán, hogy azt csak a Somi beruházásra hoznák azt létre vagy a 
Konzorciummal létrehozott vagyon működtetését is végezné. 
2012 év elején többen akik a Konzorciumi Tagi Tanácsban láttuk a projekt 
megvalósulásának vontatottságát, nem tudtuk elérni annak korrekt lezárását, 
elszámolását a települések felé – megkezdtük a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás megszervezését, mely az őszre (2012.október 10) 
sikerrel járt 56 település megalakította azt. 
 
„A tagok a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség települései szilárd hulladék 
kezelésének általános megoldására vállalkoztak”. 
 
Célja: olyan átalakulás megvalósításának elősegítése, amely lehetővé teszi 
hogy a projekt megvalósítása és a létrehozott vagyoni elemek lakosságarányos 
felosztása után való későbbi üzemeltetése e jogi személyiségű társulási 
formában történjen. 
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A Társulás székhelye Balatonfenyves,6 tagú elnökség és  3 tagú Felügyelő Bizottság 
végzi a szükséges, napi munkát, a munkaszervezete a balatonfenyvesi 
Polgármesteri Hivatal. 
 
A megalakulás óta eltelt időszak történései: 
 
2012.szeptember 13-án az NFÜ budapesti székházában egyeztettünk (Fonyód, 
Balatonszabadi, Lengyeltóti, Tab, és Siófok polgármestereivel, és Balatonfenyves,  
illetve Lengyeltóti jegyzőjével a Somi, és a Délnyugat Balatoni területek mielőbbi 
megegyezése, ekkor hangzott el először, hogy gyors megoldás esetén mindkét 
Társulásnak lenne esélye hulladékválogatót létesítenie, melyek fedezete ekkor még 
rendelkezésre állt. 
 
2012.szeptember 14-én Balatonlellén tartottuk azt az előzetes egyeztetést amelynek 
egyetlen témája a Társulás megalakításának jogi, és technikai lehetőségei, teendői. 
  
2012.október 9-én egyeztettünk a „dél-balatoni hulladékgazdálkodási” projekttel 
kapcsolatban az NFÜ tárgyalójában Budapesten. 
Az alakuló ülésen 56 település részvételével megalakult a Társulás, annak a MÁK-
nál való bejegyzése megtörtént, azóta 3 héttel az alakulás után már a 
számlaszámunk is élt. 
2012.október 18-án Balatonfenyves Polgármestere meghívást kapott Siófokra a 
Polgármester Úrral tartandó egyeztetésre, melynek lényege egy megállapodás 
tervezet elveinek tisztázása, ami reményeink szerint elvezet a teljes 
vagyonmegosztáshoz. Sajnos erre a mai napig sem került sor, tekintettel arra, hogy a 
gesztor képviselője arra hivatkozik, hogy a projekt elszámolását Brüsszelben jóvá 
kell hagyni, és ez még  nem történt meg. 
2012.október 24-én került sor az említett egyeztetésre, Siófokon melyen részt vett 
Dr Balázs Árpád, és kollégái, Nyúl Gyula felkért szakértő, és dr. Tóthné Dr. Sass 
Mónika Jegyző Asszony a megalakult Társulás részéről. 
Ekkor igyekeztünk tisztázni a megosztás elveit, melyet követően Október 29-én 
kaptuk meg a módosított megállapodás tervezetet, melyben sajnálatos módon nem 
minden elem úgy szerepelt ahogy arról Siófokon egyeztettünk. 
2012.november 6-án ismételt Elnökségi ülésen Tabon alakítottuk ki a tervezettel 
kapcsolatos véleményt, melyet továbbítottunk a Siófoki Aljegyzőnek (aki a tervezetet 
készítette) megerősítve, hogy Elnökségünk érdekelt a mielőbbi megállapodásban, 
mely a további lépéseinket is meghatározhatja. 
Ebben a levélben kértem, hogy november 30-ig kapjuk meg a módosított 
megállapodás tervezetet, hogy azt továbbíthassuk a tagtelepülések felé 
jóváhagyásra. 
2013.február 1-én Tabon tartottunk Elnökségi megbeszélést amelynek témái voltak: 
- KEOP Pályázat 
- Az AVE Zöldfok január 31-i rendkívüli közgyűlése 
- Tájékoztató a csatlakozni szándékozó településekről 
2013.március 6-án Tabon elnökségi ülésen elfogadtuk a közbeszerzési ajánlat tételi 
felhívás szövegét, majd Lombár Gábor tájékoztatta az Elnökséget a Szekszárdi 
Törvényszékre beadott keresetlevélről (Ordacsehi, Balatonkeresztúri ingatlanok 
siófoki értékesítése). 
Tájékoztatást kaptam a Társulási megállapodás módosításának testületek általi 
elfogadásának állásáról, valamint egyeztettük az idei költségvetés főbb elemeit. 
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Végezetül határozott az Elnökség, hogy kéri Siófoktól az ISPA/KA projekt 
elszámolása keretében az AVE Zöldfok által évente egy elkülönített számlára utalt 
eszközhasználati díj társulásunkra eső lakos egyenértékének utalását. 
A tájékoztatóból látszik, hogy már hónapok óta készítjük elő egy hulladékválogató 
megvalósítását, mely az időközben megszületett Hulladékról szóló törvényben 
megállapított lerakási díjak csökkentése esetén a szolgáltatói díjak 
csökkenthetőségét is valószínűsíti. Ennek záloga továbbá a létrehozandó tisztán 
önkormányzati tulajdonú szolgáltató cég. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatómat azzal a szándékkal készítettem, hogy bizonyítsam, azt az akaratot 
amely Társulásunk tagtelepüléseinek sajátja, nevezetesen, hogy a teljes ISPA/KA 
vagyonmegosztást követően tovább kívánunk lépni a jelen kor hulladékkezelésének 
megvalósítása érdekében térségünkben. 
A Siófokkal való megállapodás hiányában erre nincs anyagi erőnk, és a 
településeket sem szeretnénk bizonytalan fejlesztésbe kényszeríteni – ebből egyszer 
már elég volt. 
Amennyiben megerősítést kapunk, hogy az elhatározott hulladékválogató 
megépítésére rendelkezésre állnak KEOP pályázati lehetőségek, annak 
előkészítését javaslom a tagtelepüléseknek az idei, és a jövő esztendőre 
vonatkozó tagdíjak előzetes megfizetésével megelőlegezni.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Taggyűlése a Társulás 
megalakulása óta végzett munkáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Lengyeltóti, 2013. április 17. 
 
 
 
                                                                                         Zsombok Lajos 
                                                                                          polgármester  
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Dr. Szatmári Ibolya 
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