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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagjai, köztük önkormányzatunk 2002. 
január 25. napján Konzorcionális Szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) írtak alá, 
melynek célja a Dél-Balatoni, Sió-völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer 
kialakítása megnevezésű ISPA/KA projekt megvalósítása volt.  
 
Ezen érvényesen és hatályosan létrejött Alapszerződés – a Közreműködő Szervezet 
észrevételei valamint a pályázat benyújtása érdekében – 2002 májusában egységes 
szerkezetben módosításra került. Az egységes szerkezetben módosított Konzorcionális 
Szerződést (a továbbiakban: Konzorcionális Szerződés) a Konzorciumi Tanács 2002. június 
20-án elfogadta. A módosított Konzorcionális Szerződés került a pályázathoz csatolásra, majd 
a megkötött Támogatási szerződéshez benyújtásra és ezen módosítás rendelkezései szerint 
került sor az ISPA/KA projekt megvalósítására, ezen alapult a Konzorcium működése és a 
tagok eljárása, valamint a képviselet módja is.  
 
A módosítás tehát érvényesen létrejött, a tagönkormányzatok szerződéses akaratának 
megfelelt. A szerződésmódosítás hatályba lépéséhez a szerződés XIII. pontjának szabályai 
értelmében a tagönkormányzatok határozata lett volna szükséges, azonban ilyen jóváhagyó 
határozatok nem születtek, így a Siófoki Járásbíróság 6.P.20.804/2014/17-II. számú 2015. 
november 17. napján jogerőre emelkedett ítéletével megállapította, hogy a 2002. június 20-i 
Konzorcionális Szerződés nem lépett hatályba.  
 
Az ISPA/KA projektre megkötött Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 
szerződésszerű teljesítése, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei (a támogatási 
összeg esetleges visszafizetése) elkerülése érdekében szükségessé vált a Konzorcionális 
Szerződés – az időközben szükségessé vált módosítások elhatározása után történő – hatályba 
léptetése, ezért a Kapcsolattartó-Gesztor (Siófok Város Önkormányzata) polgármestere 2016. 
október 10. napjára összehívta a Konzorciumi Tanácsot. 
 
Az ülés napirendi pontjait az 1. számú melléklet, előterjesztését a 2., az elfogadásra javasolt 
módosított konzorcionális szerződés a 3., az ülésről felvett jegyzőkönyvet, benne a meghozott 
határozatokat a 4., a ténylegesen elfogadott szerződést pedig az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Dél-Balaton 
és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsának 2016. október 10-én meghozott döntéseit a 
határozathozatal során leadott szavazataimmal együtt utólagosan hagyja jóvá.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Konzorciumi Tanács 5/2016. (X. 10.) 
határozata szerint a Tanács nem fogadta el az abban írt határozati javaslatot. (4. számú 
melléklet 6. oldalának első határozati javaslata, oldal közepén). E határozat kapcsán térségi 
megbízottként én az elfogadás mellett szavaztam, azonban tekintettel arra, hogy a kérdés a 
következő konzorciumi tagi tanácsi ülésen ismét napirendre kerül, kérem, hogy az említett 
határozati javaslatot elutasító döntést is hagyja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület. 
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
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H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta „A 
Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsának 2016. október 10-én 
meghozott döntéseinek jóváhagyása” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Dél-Balaton és Sióvölgyi 
Nagytérségi Konzorcium Tanácsa 2016. október 10-én meghozott határozatait (1-
6/2016. (X. 10.) számú határozatok - 4. számú melléklet), a polgármesternek a 
döntéshozatal során leadott szavazatait, valamint az ott elfogadott módosított 
konzorcionális szerződést (4. és 5. számú mellékletek). 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorcium 

működésével összefüggésben szükséges további nyilatkozatokat és intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium 
Tanácsának jövőjét érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve 
szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    

   
 
Komló, 2016. december 9. 
         
 
 
           Polics József 
          polgármester 






























































































































