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Tisztelt Képviselő-testület! 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  81.§-a szerint: 

A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az 

állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok 

többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság 

tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai 

többségét megválassza vagy visszahívja. 

 

A törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 

gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ 

által kiadott minősítést 2013. június 30-ig beszerzi. 

 

Ezen feltételek hiányában a települési önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel fel kell mondania. 

 

 
A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megvásárolta a 

ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Kft 100%-os üzletrészét annak érdekében, hogy a társulás 

önkormányzatai saját maguk is el tudják látni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  

 

A társulás megalakulásának egyik fő oka éppen az a szándék volt, ami az ISP/KA projekt által 

létrehozott vagyon további működtetését, illetve a magunk által ellátott közszolgáltatást 

jelentené. Ez pedig úgy lehetséges, ha ezt a feladatot saját céggel látjuk el. 

Szándékaink találkoznak a kormány hulladékgazdálkodási közszolgáltatások végzésével 

kapcsolatos szándékaival, az ebben a tárgyban hozott jogszabályokkal. 

 



A ZŐŐD Kft jelenleg is mintegy 10 településen látja el a közszolgáltatói feladatokat. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélye beszerzése folyamatban van. 

 

A Kft. 100 %-os üzletrészét a társulás 3 millió Ft-os vételáron vásárolta meg, majd a vásárlást 

követően 7 millió Ft-os törzstőke emelést hajtott végre. Az így felmerülő 10 millió Ft-os 

költséget a társulás önkormányzatai a jelenleg meghatározott ellátott lakosegyen-érték szám 

arányában megadott tulajdoni hányad alapján biztosítják.  

 

Tekintettel arra, hogy a társulás költségvetésének elfogadásakor ezen összeggel nem 

számoltunk, illetve a Siófokkal, mint az ISPA/KA beruházás gesztorával a vagyonfelosztásról 

még nem sikerült megállapodni, szükséges a vásárláshoz a működési hozzájárulást biztosítani. 

 

A mellékelt táblázatban szerepel az önkormányzat lakosegyenértéke, szavazati aránya és a 

vásárlási árhoz történő hozzájárulás mértéke. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1.   Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délnyugat Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Társulás tagja a 2013. évi költségvetésben az általános tartalékkeret 

terhére a társulás részére 102.960 Forint működési hozzájárulást biztosít. 

 

2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen 

döntést a költségvetési rendeleten vezesse át. 

 

 

Határidő:  1. pont – azonnal 

Felelős:      Zsombok Lajos polgármester 

 

Lengyeltóti, 2013. június 21. 

 

 

        Zsombok Lajos  

         polgármester 
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dr. Szatmári Ibolya 

jegyző  

 

 

 


