
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2022. (II. 24.) sz. határozata 

 
Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium 

gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, 
önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor önkormányzatának a konzorciumi 
osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület nem támogatja a Dél-Balaton és Sió-völgye 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztori tisztségét ellátó Siófok Város 
Önkormányzatának (a továbbiakban: gesztor önkormányzat) azon javaslatát, amely 
alapján a konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező, Komló Város 
Önkormányzatot megillető önkormányzati (nemzeti) vagyon vagyonkezelő gazdasági 
társaságba, adott esetben a DBR Nonprofit Kft.-be kerülne apportálásra.  
 

2. A Képviselő-testület nem támogatja a gesztor önkormányzat azon javaslatát sem, 
amely alapján a cikói hulladéklerakó üzemeltetésére az önkormányzat a DBR 
Nonprofit Kft.-vel kötne üzemeltetési szerződést. 
 

3. A Képviselő-testület a konzorcium Komló Város Önkormányzat felé fennálló ÁFA 
visszafizetési követelését nem tekinti megalapozottnak. Az ÁFA visszafizetésével 
kapcsolatos döntést a Képviselő-testület a Pénzügyminisztérium - a gesztor 
önkormányzat e témában írt megkeresésére adott - válaszának közlését követően 
hozza meg. 
 

4. A Képviselő-testület a gesztor által az önkormányzatok részéről elismertnek ítélt 
tartozásállományt sem összegszerűségében, sem pedig jogszerűségében nem 
ismeri el mindaddig, amíg az megfelelő okiratokkal alátámasztásra nem kerül. 

 
5. A Képviselő-testület támogatja a gesztor önkormányzat azon javaslatát, amely 

szerint a cikói hulladéklerakó jelenlegi üzemetetőjével fennálló szerződés a Sió-völgyi 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 
(rövidített nevén: Cikói Hulladékkezelési Társulás) által felmondásra kerülne, a 
hulladéklerakóval kapcsolatban tapasztalt kifogásolható állapotokra és jogellenes 
működtetésre tekintettel. 

 



 

6. A Képviselő-testület kezdeményezi a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel tárgyalások 
megkezdését a cikói hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan. 
 
Határid ő:  2022. április 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
  

7. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozatba foglalt döntésekről a 
gesztor önkormányzatot értesítse. 

 
Határid ő:  2022. február 25. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Polics József polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

   dr. Müller József                    Polics József  
         aljegyző                     polgármester 


