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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt hónapokban a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működését 
érintő lényeges események az alábbiakban foglalhatók össze:  
 
I.  Mint az a T. Képviselő-testület előtt már ismert, a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi 
Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a 2016. október 10. napján megtartott ülésén döntött a 
2002. június 20-án elfogadott és érvényesen létrejött Konzorcionális Szerződés hatályba 
léptetéséről. Az ülésen a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérséget megválasztott 
kistérségi megbízottként képviseltem. A Konzorciumi Tanács ülésén Siófok Város 
Önkormányzata mint gesztor-önkormányzat által az elnök, elnökhelyettes személyére, a 
Konzorcionális Szerződés valamennyi módosításának hatályba léptetésére, a hatályba nem 
lépett Konzorcionális Szerződés alapján tett intézkedések jóváhagyására tett javaslatok a 
szükséges szavazati arány hiányában nem kaptak támogatást. A Konzorciumi Tanács 
kizárólag a 2002. június 20. napján érvényesen létrejött, de hatályba nem lépett 
Konzorcionális Szerződés hatályba léptetését fogadta el bizonyos korlátozásokkal.  
 
A Konzorcionális Szerződés hatályba léptetésével megszűnt a kistérségi megbízottak és 
helyetteseik részére az egyes hulladékgazdálkodási kistérségek által adott képviseleti 
jogosultság. (A szerződés hatályba lépésével megváltozott a kistérségek száma is: a kezdeti 13 
kistérség 12 kistérségre módosult azáltal, hogy a Kelet-Balatoni hulladékgazdálkodási 
kistérség beolvadt a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérségbe.)  
 
A 2002. június 20-án elfogadott és 2016. október 10. napján hatályba léptetett Konzorcionális 
Szerződés alapján a 12 térségi képviselő Konzorciumi Tagi Tanácsot alkot, mely előkészítő, 
koordinatív és végrehajtást elősegítő szerepet tölt be.  
 
A fentiek szerint a Konzorcionális Szerződés hatályba lépését követően érvényes térségi 
képviselői megbízások hiányában szükségessé vált a kistérségi ülések összehívása, valamint a 
kistérségi ülésen a Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően a térségi megbízottak 
megválasztása megbízólevéllel, mely tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, székhelyét, 
az ellátandó feladat leírását, kereteit és a megbízás időtartamát.  
 
2016. október 27-én a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség személyemben 
választotta meg térségi megbízottját 2017. december 31. napjáig. A megbízólevelet az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
Tekintettel a hulladékgazdálkodási kistérségi választás eredményére, valamint arra, hogy 
korábban is Komló Város Önkormányzatának Polgármestere látta el a kistérség képviseletét a 
konzorciumban, kérem a T. Képviselő-testület jóváhagyását megválasztásomra vonatkozóan a 
határozati javaslat szerint. 
 
Tekintettel arra, hogy a Konzorcionális Szerződés 2002. június 20-án meghozott módosítása a 
korábban már említett, Siófoki Járásbíróság ítélete alapján a konzorciumban részt vevő 
önkormányzatok jóváhagyásának, képviselőinek (a polgármestereknek) az aláírása hiánya 
miatt nem lépett hatályba, ugyanezen hiba elkerülése érdekében szükséges, hogy mind a 
térségi megbízott személyéről való döntést, mind a térségi megbízott képviseletével 
megtartott üléseken hozott konzorciumi döntéseket, valamint a megválasztást megelőző, 
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2016. október 10-én meghozott döntéseket is elfogadják az egyes önkormányzatok képviselő-
testületei.  
 
A T. Képviselő-testület a 2016. október 10-én megszületett döntéseket a korábbi testületi 
ülésen már jóváhagyta. A későbbi döntések, valamint a térségi megbízotti választás 
eredményét jelen testületi ülésen szükséges jóváhagyni. 
 
Térségi megbízottként ezt követően tájékoztatom a hulladékgazdálkodási térséghez tartozó 
önkormányzatokat az elmúlt időszak konzorciumi döntéseiről, valamint arról, hogy azok 
jóváhagyása tárgyában döntéshozataluk szükséges. 
 
 
II. A térségi megbízottak megválasztását követően lehetőség nyílt arra, hogy az említett 
hatályba léptető döntés alapján a megalakult Konzorciumi Tagi Tanács megtartsa első ülését, 
melyre 2016. december 14-én került sor. Az ülés meghívóját a 14. számú, előterjesztéseit 
(köztük 5. sz. mellékletben a módosított és egységes szerkezetű szerződés tervezetét) a 2-10. 
számú mellékletek tartalmazzák. 
 
Az ülés azzal az alapvető gondolattal került összehívásra, hogy a Tagi Tanács a konzorcium 
mielőbbi jogszerű megszüntetése, lezárása érdekében, e szempontok figyelembevételével 
módosítsa a Konzorcionális Szerződést oly módon azonban, hogy az az ISPA-program 
megvalósulását ne veszélyeztesse, illetve kötelezettségszegési eljárást ne vonjon maga után. 
Ennek figyelembevételével módosította a Konzorciumi Tagi Tanács a Konzorcionális 
Szerződés időbeli hatályát, valamint módosításra, illetve törlésre kerültek a szerződésből a ma 
már jogszabályba ütköző, illetve a megváltozott jogi-ténybeli körülményekre tekintettel 
idejétmúlt rendelkezések. 
 
Az ülés előkészítési folyamatának részeként indítványokat, javaslatokat tettünk a felvetett 
napirendi kérdések kapcsán, melyek a 11. számú mellékletben találhatók. 
 
Az ülés kardinális kérdéseit – egyéb napirendi pontok mellett – a Siófok Város 
Önkormányzata mint gesztor önkormányzat korábbi mindenkori polgármestere által 
képviselői minőségben, de a tagok felhatalmazása nélkül tett intézkedések (jogi értelemben: 
álképviselet) jóváhagyása, a Konzorcionális Szerződésnek fent említettek szerinti módosítása, 
valamint a projekt lezárulását követő vagyonfelosztás jelentették.  
 
A vagyonfelosztás tekintetében az ülésen nem született döntés, annak részletes megtárgyalását 
a Tagi Tanács elhalasztotta. Ugyanakkor az „álképviseleti” intézkedések jóváhagyása 
kérdésében a Konzorciumi Tagi Tanács az általunk tett szövegjavaslatot fogadta el és foglalta 
határozatba, melynek tartalmából következően a konzorcium tagjainak előzetes jóváhagyása 
nélkül megtett intézkedésekből eredő felelősség nem hárítható a tagokra. A Konzorcionális 
Szerződés elfogadott módosításai ugyancsak az általunk javasolt, illetve nem kifogásolt vagy 
javaslatunkkal nem érintett verziókat követi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön az 
alábbi határozati javaslat elfogadásáról!  
 
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 Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi 
Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyása” című előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dél-
Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérsége Polics Józsefet, Komló Város Polgármesterét 
választotta meg térségi megbízottnak a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi 
Konzorcium 2002. június 20-án kelt és 2016. október 10-én módosított Konzorcionális 
Szerződés X. pontjának megfelelően a Kistérség képviseletére, egyúttal a térségi 
megbízotti megbízólevél Bareithné Benke Nikolett polgármester általi aláírását 
jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi 
Konzorcium Tanácsa 2016. december 14-én meghozott határozatait (1-35/2016. (XII. 
14.) számú határozatok - 13. számú melléklet), a polgármesternek mint térségi 
megbízottnak a döntéshozatal során leadott szavazatait, valamint az ott elfogadott 
módosított Konzorcionális Szerződést (12. számú melléklet). 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorcium működésével 
összefüggésben szükséges további nyilatkozatokat és intézkedéseket polgármesteri és 
térségi megbízotti minőségében 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, 2017. január 26. 
         
 
 
           Polics József 
          polgármester 





































1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
KONZORCIONÁLIS SZERZŐDÉS 

 
TERVEZET  

 
 

amely létrejött a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint 
tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) között. 
 
A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség területén regionális integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek 
megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése 
céljából, a Tagok – a korábban megkötött megállapodásuk tartalma alapján, azt részben 
módosítva – ezen egységes szerkezetbe foglalt konzorcionális szerződést (beruházás 
megvalósítására alapított ideiglenes együttműködést) fogadják el. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok:  
A dőlt betűvel jelzett rész helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség területén regionális integrált 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és 
jogi előfeltételek megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer 
megvalósításának elősegítése céljából, a Tagok – a korábban megkötött megállapodásuk 
tartalma alapján, azt részben módosítva – 2002. június 20. napján egységes szerkezetbe 
foglalt konzorcionális szerződést fogadtak el, mely szerződést 2016. október 10. napján 
módosítottak.  Tagok a fentiekben meghatározott Konzorcionális Szerződést – az 
időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra is tekintettel – egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint fogadják el.” 
Komló: egyetértünk a siófoki javaslattal. 
 

I. 
 
Konzorcionális szerződést aláíró 
Tagok egységes megnevezése: Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési 

Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződése 
 
Kapcsolattartó-Gesztor székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. 
 
A szerződés területi hatálya: Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségében együttműködő 

Tagok közigazgatási területe 
 
A szerződés időbeli hatálya: 2016. december 31. napja. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Mohács: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A szerződés időbeli hatálya: a projekt keretében megvalósult vagyon felosztása és a 
tagok közötti elszámolás bekövetkeztének időpontja.” 
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2. Siófok : A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A szerződés időbeli hatálya: a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 3. év végét 
követő 30. nap, amennyiben a projekt keretében megvalósult vagyon felosztása, a 
jogutód szervezetek kijelölése valamint a vagyon kiadása és a tagok közötti elszámolás 
megtörtént. Amennyiben a fenti feltétel nem követezett be a fentiekben megjelölt 
határidőig a Konzorcionális Szerződés hatálya a vagyon felosztása, a jogutód 
szervezetek kijelölése valamint a vagyon kiadása és a tagok közötti elszámolás 
megvalósulásának napjáig ( amelyik a legkésőbb következik be) áll fenn.” 
Komló: egyetértünk a siófoki javaslattal. 
 
 

II. 
 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK , CÉLOK  
 
Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős 
előtámogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat - így 
Magyarországot -, illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit is, melyek 
nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez. 
 
Az Európai Unió 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a 
környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert az ISPA (Instrument for 
Structural Policies for Pre-Accession, „A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia 
keretében nyújtandó támogatás”) foglalja össze. 
 
Tagok, a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségben, saját közigazgatási területükön belül, a 
településeik szilárdhulladék kezelésének megoldására kötnek szerződést, amely terv 
végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. 
 
Mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő 
rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében is 
biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára. 
Ezen terv megvalósítását két környezetvédelmi szempont különösen is indokolja, az egyik a 
Balaton vízminőségének, a másik a Sió és a Duna vízgyűjtő területének védelme.  
 
A térségben a Tagok kiemelt szerepet szánnak a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű 
bevezetésének a lakosság körében, melyhez elengedhetetlen a megfelelő nyilvánosság 
biztosítása. 
 
Jelen szerződés céljainak megvalósításában résztvevő települések a folyamatos és hatékony 
működés érdekében ezen szerződés kereteiben, az itt kialakított és felsorolt 
hulladékgazdálkodási kistérségi rendszert hozták létre, illetve elnevezést használják. A Tagok 
területi elhelyezkedése által így kialakult egy-egy kistérség működési területe és szervezete 
szerint nem azonos a már működő kistérségi társulásokkal. 
 
 

1. Siófok és környéke hulladék-   7. Bonyhád és környéke hulladék-   
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    gazdálkodási kistérség     gazdálkodási kistérség  
2. Balatonföldvár és környéke hulladék- 
    gazdálkodási kistérség  

 8. Szekszárd és környéke hulladék- 
    gazdálkodási kistérség 

3. Dél-nyugat balatoni hulladék- 
    gazdálkodási kistérség  

 9. Tamási és környéke hulladék- 
    gazdálkodási kistérség 

4. Vörs és környéke hulladék- 
    gazdálkodási kistérség  

 10. Komló és környéke hulladék- 
      gazdálkodási kistérség 

5. Koppányvölgyi hulladékgazdálkodási 
    kistérség  

 11. Mohács és környéke hulladék- 
      gazdálkodási kistérség 

6. Pogányvölgyi hulladékgazdálkodási 
    kistérség  

 12. Pécsvárad és környéke hulladék- 
      gazdálkodási kistérség 

 
 
Az egyes hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó települések felsorolását a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
Tagok megállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében együttesen együttműködve 
pályázatot nyújtanak be, az ISPA program keretében megvalósítandó támogatás 
igénybevételére. 
 
 

 
III. 

 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT  

 
Jelen szerződés aláírásával a Tagok, ISPA pályázatuk elfogadása esetén az ebben a pontban 
felsorolt kötelezettségvállalások területein működnek együtt. Ezen belül felelősségük fennáll 
a projekt keretében megvalósuló rendszer működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez 
kapcsolódó biztosítékok szolgáltatására, fenntartására is. 
 
Az együttműködés és a felelősségvállalás területei: 
 
III/1. Önálló terv (továbbiakban projekt) közös kidolgozása a regionális szilárd hulladék 
kezelésének megoldására, és ezzel a térségi integrált hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakítása. 
 
III/2. A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok biztosítása, 
különösen az Európai Unió ISPA támogatási programja keretében történő pályázati részvétel. 
A Tagok - sikeres pályázat esetén – biztosítani fogják a saját tagi önkormányzatokra jutó, e 
szerződésben meghatározott önrészt. Az önrész megállapítására a települések 2. számú 
mellékletben meghatározott, lakosegyenértéke az irányadó. 
 
III/3. Tagok kijelentik, hogy a beruházás megkezdését követően mindent megtesznek annak 
fenntartása és befejezése érdekében. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a keletkező 
szilárdhulladék elhelyezésére és kezelésére a projekt megvalósításával kialakított rendszert 
veszik igénybe, a jelen szerződés IX. pontjában is kidolgozásra kerülő olyan közösen 
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alkalmazandó elvek alapján, melyek megfelelnek az ISPA támogatási elveknek és a 
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Mohács : A dőlt betűvel jelezett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
 „III/3. Tagok kijelentik, hogy a beruházás megkezdését követően mindent megtesznek 
annak fenntartása és befejezése érdekében.” 
Komló: Egyetértünk a mohácsi javaslattal. 
 
III/4. A projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, az érintett 
térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben 
nem akadályozzák a rendszer működését, illetve belső működésük során minden tekintetben 
gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósítást. 
 
III./5. Átgondoltan felmérik a régió szerepét, az itt megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket 
és elfogadják a kialakított működési-felelősségi rendszert. Tudomásul veszik, hogy 
amennyiben nem működnek közre vagy akadályozzák a konzorcionális szerződést aláíró 
Tagok munkáját, egyedi esetekben az a teljesítő Tagok számára tetemes hátránnyal járhat, 
melyért felelősséggel tartoznak és az általános elveknek megfelelően jótállni kötelesek. 
 
III/6. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt egységes elvek szerinti 
üzemeltetésére, vagy annak biztosítására. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt 
megvalósítása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el, különösen 
tekintettel lesznek a közbeszerzési törvény és a hatósági árszabályozás, továbbá a 
közszolgáltatásra vonatkozó kormányrendeletek rendelkezéseire. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Mohács: A dőlt betűvel jelezett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
„III/6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt megvalósítása során a hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint járnak el, különösen tekintettel lesznek a 
közbeszerzési törvény és a hatósági árszabályozás, továbbá a közszolgáltatásra 
vonatkozó kormányrendeletek rendelkezéseire.” 
 
2. Siófok:  A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
„III/6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt megvalósítása során a mindenkor 
hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el.”  
 
3. Komló: Álláspontunk szerint a jogszabályoknak megfelelő eljárás szerződésben 
történő rögzítése felesleges, mivel az enélkül is kötelezi a tagokat. Ugyanakkor a dőlt 
betűvel szedett rész első mondata nem mellőzhető, mivel az abban foglalt 
kötelezettségvállalás figyelmen kívül hagyása a projekt megvalósítását veszélyezteti. 
 
III/7. Tagok az ISPA végrehajtó szervezet (Környezetvédelmi Minisztérium) felé az Európai 
Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési 
rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a szervezettel megkötendő 
támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint lesznek felelősek (garanciák, 
biztosítékok, egyéb kötelezettségek). 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
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1. Szekszárd: a dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„III/7. Tagok az ISPA végrehajtó szervezet felé az Európai Uniós előcsatlakozási 
eszközök támogatásai felhasználásának  pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési 
rendjéről szóló 80/2003. (VI.7.)  Korm. rendelet alapján a szervezettel megkötött 
támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint felelősek (garanciák, 
biztosítékok, egyéb kötelezettségek).” 
 
2. Siófok:  A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
„Tagok az ISPA végrehajtó szervezet felé a szervezettel megkötött támogatási 
szerződésben lefektetett szempontok szerint  felelősek (garanciák, biztosítékok, egyéb 
kötelezettségek).” 
Komló: Egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 
III/8. Ezen kötelezettségvállalások elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben 
felelősségvállaló, elfogadó nyilatkozat is, mely önállóan (hiteles kivonatként is) 
felhasználható. 

 
 

IV. 
 

ELŐKÉSZÍTÉS , K IVITELEZÉS TERÜLETEI  
 

A konzorcionális szerződést aláró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása érdekében 
kötötték meg megállapodásukat és hozták létre szervezeteiket. Együttműködésük 
fennállásának időtartama alatt (ld. I. fejezet), annak keretében a közösen létrehozott illetve az 
ISPA rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 
 
IV/1. A projekt előkészítésének (előfinanszírozásának) keretében 
 
A/ Szervezeti, gazdasági területen: 

� a projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása; 
� nemzetközi és állami cél- és címzett támogatás megszerzésének biztosítása; 
� települések saját forrásának biztosítása; 
� a működtetés szerződéses, szervezeti és gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
� lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása; 
� civil szervezetek együttműködésének szervezése; 
� ipari hulladéktermelők együttműködésének szervezése. 

 
B/ Műszaki területen: 

� a szilárd hulladékmennyiség jövőbeni alakulásának felmérése; 
� a meglévő felmérések aktualizálása; 
� gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása. 

 
IV/2. A projekt kidolgozása és megvalósítása során 
 
A/ Szervezeti, gazdasági területen: 

� gyűjtési és szállítási költségek tervezése; 
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� feldolgozó létesítmények költségkalkulációja; 
� költségfelosztás a települések között; 
� szolgáltatási-értékesítési árkalkuláció elkészítése; 
� tervezési és építési feladatok pályáztatásainak kidolgozása; 
� pályázati részvételek szervezése (koordinálása). 

 
B/ Műszaki területen: 

� szállítójárművek cseréje, újak beszerzése; 
� gyűjtőedényzet biztosítása; 
� egységes hulladékgyűjtési rendszer kialakítása; 
� szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás bevezetése, hulladékudvarok; 
� a hulladékudvarok kialakításán keresztül a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének 

biztosítása; 
� új hulladéklerakó telepek és válogató, előkezelő üzemek létesítése Cikó és Som 

községek térségében; 
� új hulladékátrakók építése; 
� meglévő hulladéklerakó EU konform korszerűsítése Ordacsehiben; 
� komposztáló telepek létesítése; 
� illegális hulladéklerakók felszámolása; 
� a projekt megvalósításában megjelölt régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot 

jelentő hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja [a hulladéklerakás, valamint a 
hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 
szóló 22/2001 (X.10.) KöM rendelet előírásai alapján]. 

 
Ezen feladatok teljesítésével a szerződés alapját képező megvalósíthatósági tanulmányban 
foglalt tartalom szerint megépítésre, illetve kivitelezésre összefoglalóan az alábbi 
létesítmények, munkafeladatok kerülnének: 
 

� nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep létesítése Cikó és Som községek 
térségében; 

� az Ordacsehinél meglévő hulladéklerakó korszerűsítése; 
� regionális hulladékkezelő központok (hulladékválogatók) létesítése a hulladéklerakó 

telepeken (Som, Cikó, Ordacsehi); 
� hulladék átrakó állomások létesítése Balatonkeresztúr, Tolna, Komló és Mohács 

körzetében; 
� nyolc komposztáló telep létesítése Balatonkeresztúr, Cikó, Komló, Mohács, 

Ordacsehi, Som, Tamási, Tolna településeken; 
� a hulladékudvarok (tervek szerint 19 db) és szelektív hulladékgyűjtő szigetek (a tervek 

szerint 805 db) létesítése; 
� a korszerű hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök (járművek) beszerzése; 
� a régió területén található 40 db régi hulladéklerakó telep rekultivációja. A részletes 

felsorolást a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza 
 
 

V. 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS  
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Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt 
megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár 
módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához. 
 
A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges területi, lakossági, 
valamint a szilárdhulladék begyűjtési, mérési, mennyiségi, feldolgozási adatok 
szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik 
rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint 
„üzleti titokra”. 
A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása 
érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni. 
 

VI. 
 

TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK  
 
Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények az abban 
érintett és kedvezményezett települések osztatlan közös tulajdonába kerüljenek. Ehhez 
szükséges az ingatlanok tiszta jogi helyzetének Tagok részéről történő biztosítása. 
 
A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértéke, megoszlása a Tagok beruházáshoz történő 
hozzájárulásának arányához igazodik. 
 
A létesítmények karbantartásának, bővítésének és a projektben szereplő már meglévő 
hulladéklerakók rekultivációjának saját ereje a jelen projektben résztvevő tulajdonos 
önkormányzatokat tulajdoni részarányuknak megfelelő mértékben terheli. 
A részarányok meghatározásánál a Tagok figyelembe veszik az egyes önkormányzatok által 
biztosított ingatlanok, illetve a projekt rendelkezésére bocsátott eszközök értékét, igazságügyi 
szakértő piaci értéken való becslése alapján. Az erre tekintettel megállapítandó eltérő tagi 
részarány-változást a Tagok – a teljes 100%-os szavazati arányhoz viszonyított – ¾-es 
többséggel hozott határozatukkal fogadják el.  
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
„1. Siófok:  A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények és 
eszközök a Tagok osztatlan közös tulajdonába kerüljenek. 
A vagyonfelosztás módját és a felosztási elveit a Konzorciumi Tagi Tanács határozza 
meg, mely határozat hatályba lépéséhez valamennyi Tag képviselőtestületének 
jóváhagyó határozata valamint a projekt Irányító Hatóságának és az Európai Uniónak a 
jóváhagyása is szükséges.” 
Komló: A siófoki javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadjuk el: 
Az első mondat után („Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében 
megépülő létesítmények és eszközök a Tagok osztatlan közös tulajdonába kerüljenek.”) 
beillesztendő a következő szöveg: „Ennek megvalósulását követően a vagyon tagok 
közötti felosztását kell végrehajtani.” 
 
 

VII. 
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A PROJEKT BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE  

 
Tagok tudomásul veszik, hogy az ISPA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész 
biztosítása. A Tagok a projekt tervezett beruházási költségét és finanszírozási megoszlását 
előreláthatóan az alábbiak szerint fogadják el: 
 
A finanszírozási megoszlás alapja: 

� ISPA:     min 50%  

� Állami cél- és címzett támogatás: min 40% 
� Saját forrás:    max 10%  
�  

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok: a dőlt betűvel jelzett szöveg helyébe az alábbi szöveget javasolja: 
„A finanszírozási megoszlás alapja az elszámolható költségek tekintetében: 
 

� ISPA:     65% 

� Állami cél- és címzett támogatás: 25% 
� Saját forrás:    10% 

 
A finanszírozási megoszlás alapja az el nem számolható költségek tekintetében: 
Projekt területenként, a felmerülés helyén, lakos-egyenérték arányosan.” 
 
Komló: Egyetértünk a módosítási javaslattal. 
 
A projekt összes költségét és az ISPA pályázati dokumentációban szereplő jelenlegi tervezett 
finanszírozási megoszlást a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Jelen szerződés aláírásával Tagok tudomásul veszik az árfolyamváltozásból eredő esetleges 
különbségeket is. 
 

VIII. 
 

DÍJPOLITIKA  
 
A szerződés II. pontjában meghatározott célok közül a működtetés gazdasági alapjának 
megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének ellátásához a 
Tagok az üzemeltetés során az alábbi díj(tarifa)politikát kívánják érvényre juttatni. 
 
A közszolgáltatási díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a hulladékgazdálkodási 
törvény (2000. évi XLIII. törvény), valamint a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló, jelenleg a 
242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet szabályaira, különösen a 6. § rendelkezéseire.  
 
A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a 
Tagok az ISPA pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési költségtervezetet (részletesen rögzítve 
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a Pénzügyi és Gazdasági Elemzésben) tekintik irányadónak, a díj- és tarifapolitika 
vonatkozásában. 
 
A fentiek alapján a Tagok kötelezettséget vállalnak az egységes díj- és tarifapolitika 
kidolgozására és alkalmazására. Az egyes Tagok az átlagos üzemeltetési költségtervezet, 
illetve az egyeztetett díjpolitika alapján fogják megállapítani saját díjrendeleteiket, 
díjszabásukat. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Mohács: 
Törlendő az utolsó bekezdés: A fentiek alapján a Tagok kötelezettséget vállalnak az 
egységes díj- és tarifapolitika kidolgozására és alkalmazására. Az egyes Tagok az átlagos 
üzemeltetési költségtervezet, illetve az egyeztetett díjpolitika alapján fogják 
megállapítani saját díjrendeleteiket, díjszabásukat. 
 
2.Siófok:  
Törlendő: a teljes VIII. fejezet. 
 
3. Szekszárd: 
Hatályon kívül helyezendő a teljes VIII. fejezet. 
 
Komló: Egyetértünk a siófoki és a szekszárdi módosítási javaslattal. 

IX. 
 

ÜZEMELTETÉS  
 

A hulladék kezelésére irányuló szolgáltatás közszolgáltatás, mely ellátása magában foglalja a 
települési hulladék teljes körű begyűjtését, elszállítását a hulladékkezelő telepre, a hulladék 
előkezelését, a kezelő létesítmény üzemeltetését, a hulladékok újrahasznosítását és 
értékesítését, az újra nem hasznosítható hulladék lerakását, valamint a szolgáltatás 
folyamatosságának biztosítását. 
 
Tagok jelen együttműködési szerződést kötelezettségvállalásnak tekintik az egységes 
üzemeltetési rendszer kialakításához. 
 
Az együttműködő önkormányzatok a célul kitűzött és a jelen szerződésben részletesen 
meghatározott projekttel kapcsolatos közszolgáltatói feladatok ellátására, a hatályos magyar 
jogszabályokban meghatározott, pályázat útján kiválasztott, a közszolgáltatói feladat 
ellátására alkalmas, számukra legmegfelelőbb szolgáltatóval (szolgáltatókkal) kötik meg az 
üzemeltetési szerződést. 
 
A Tagok a jelen projekt keretében majdan megvalósuló, tulajdonukba kerülő létesítmények 
üzemeltetésére, valamint ezzel összefüggésben a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást ellátó közszolgáltató kiválasztására a hatályos jogszabályoknak – a 
szerződés aláírásakor hatályos 241/2000. (XII.23.) Korm. számú rendeletnek – megfelelően 
közszolgáltatási pályázatot írnak ki az ISPA pályázat elnyerését, illetve a Pénzügyi 
Memorandum aláírását követő 180 napon belül. A kiírásban az általános jogszabályi 
feltételeken túlmenően a 12 térségi képviselő által összeállított és a Tagok által elfogadott 
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pályázati feltételek, illetve a jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek is tükröződni 
fognak. 
 
A pályázat elbírálására a Konzorciumi Tagi Tanács előterjesztést, javaslatot készít a 
döntéshozó önkormányzatok számára. Az önkormányzatok – egyenkénti döntésük alapján – a 
nyertes pályázóval (pályázókkal) kötik meg a közszolgáltatási szerződést.  
 
A közszolgáltatási szerződést a pályázat nyertesével (nyerteseivel) a képviselőtestületeknek az 
eredményhirdetést követő 30 napon belül kell megkötniük. 
 
A Tagok kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a képviselőtestületük útján gondoskodnak a 
Hgt. 23. §-a szerinti önkormányzati rendelet megalkotásáról a Tagok által elfogadott elvek 
alapján. 
 
A fentiek szerint létrejött közszolgáltatási szerződés hatálybalépése figyelembevételével 
jogosultak a Tagok a meglévő közszolgáltatási szerződéseket módosítani, vagy új 
közszolgáltatási szerződést kötni. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 

1. Siófok: Törlendő a teljes IX. pont jelenlegi szövege, helyette javasolt szöveg: 
 
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, 
vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű 
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatást takarja. 
E körben önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti közfeladat, azaz az önkormányzat közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási 
szerződés megkötése. 
 
A fenti jogszabályi előírásokra valamint a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségekre tekintettel a Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen projekt keretében 
megvalósult - a vagyonfelosztást követően a tulajdonukba kerülő - létesítmények 
üzemeltetésére, valamint ezzel összefüggésben a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás lebonyolítására a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 
Tagok jelen együttműködési szerződést kötelezettségvállalásnak tekintik az egységes 
üzemeltetési rendszer kialakításához.” 
 
Komló: Egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 

2. Szekszárd: Hatályosítás vagy a teljes IX. pont hatályon kívül helyezése. 
 

X. 
 

SZERVEZETI ÉS KÉPVISELETI RENDSZER  
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TELEPÜLÉS – HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  KISTÉRSÉG – TÉRSÉGI KÉPVISELŐ – 

KAPCSOLATTARTÓ -GESZTOR – KONZORCIUMI TAGI TANÁCS – PROJEKT ELLENŐRZŐ 

SZERVEZET  
 
A Tagok jelen konzorcionális szerződés aláírásával egyidejűleg az alábbi képviseleti 
rendszerben állapodnak meg: 
 
Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket alapvetően szerződések, 
megállapodások jóváhagyása, illetve jognyilatkozataik keretein belül törvényes képviselőik 
útján gyakorolják. 
 
Az alapvető működési rendszerük mellett, a Tagok szükség szerint egyeztető ülést is 
tarthatnak, akár hulladékgazdálkodási kistérségi, akár konzorcionális tagi szinten a projekttel 
kapcsolatos bármely kérdés tisztázására. 
 
E szerződést aláíró települések a 2. számú melléklet szerint hulladékgazdálkodási 
kistérségeket alkotnak. 
 
Tagok az ún. térségi képviselő részére, akit az adott kistérséghez tartozó települések 
polgármesterei közül választanak, megbízást adnak érdekeik képviseletére, a projekt 
keretében ellátandó feladataik koordinálása, illetve döntéshozataluk előkészítése érdekében. 
(A megbízás tartalmazza: a megbízó és megbízott nevét, székhelyét, az ellátandó feladat 
leírását, időtartamát és kereteit.) Ezen képviseleti rendszer közvetlen képviseleti megbízáson 
alapul, így a térségi képviselő az adott települések szavazati aránya szerint jogosult eljárni. E 
tekintetben a térségi képviselő köteles az általa képviselt Tagok és szavazati arányuk rögzítése 
mellett, minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. A térségi képviselőknek önállóan csak 
előterjesztési és indítványozási joguk van, illetve képviseleti-koordinatív szerepük áll fenn. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1.Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Tagok az alábbi képviseleti rendszerben állapodnak meg: 
 
Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket az un. térségi képviselő 
útján gyakorolják. 
A szerződést aláíró települések a 2. számú melléklet szerint hulladékgazdálkodási 
kistérségeket alkotnak. 
A kistérségekhez tartozó települések a kistérséghez tartózó települések polgármesterei 
közül ún. térségi képviselőt választanak.  
A kistérségi képviselő érvényes megválasztásához a kistérséghez tartozó tagok több mint 
¾-es többséggel meghozott egyetértő határozata szükséges. 
A választással a tagok megbízást adnak a térségi képviselő részére érdekeik 
képviseletére, a projekt keretében ellátandó feladataik koordinálása, illetve 
döntéshozatalra a Konzorciumi Tagi Tanácsban. 
A térségi képviselőt megbízó levéllel kell ellátni, mely tartalmazza: a megbízott nevét, a 
megbízás időtartamát és a megbízó Tagok képviselőjének aláírását. 
A megbízólevelet a Gesztor részére kell átadni a kiállításától számított 15 napon belül. 
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Ezen képviseleti rendszer közvetlen képviseleti megbízáson alapul, így a térségi 
képviselő az adott települések szavazati aránya szerint jogosult eljárni. E tekintetben a 
térségi képviselő köteles az általa képviselt Tagok és szavazati arányuk rögzítése mellett, 
minden álláspontot előterjeszteni és képviselni a Konzorciumi Tagi Tanácsban.  
A térségi képviselő megbízásának bármely okból történő megszűnése esetén az adott 
kistérség 30 napon belül köteles új térségi képviselőt választani és az új megbízólevél 
kiállítása és megküldése felől intézkedni. 
 
A fenti képviseleti rendszeren felül a Tagok szükség szerint egyeztető ülést is tarthatnak, 
akár hulladékgazdálkodási kistérségi, akár konzorcionális tagi szinten a projekttel 
kapcsolatos bármely kérdés tisztázására.” 
 
Komló: Indítványozzuk, hogy a térségi képviselő mellé általános helyettest is 
válasszanak a kistérséghez tartozó tagok. 

X/1. 
 

KAPCSOLATTARTÓ -GESZTOR 
 
Tagok elfogadják, hogy az ISPA támogatási kérelmezési eljárás, valamint a későbbiekben a 
projekt végrehajtásáért felelős szervezet (az ISPA előírás szerinti „Kapcsolattartó”) Siófok 
Város Önkormányzata legyen. 
 
A Kapcsolattartó-Gesztor székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. 
 
Tagok felhatalmazzák a Kapcsolattartó-Gesztort, hogy a szerződést aláíró valamennyi Tag 
nevében jogszerűen eljárjon, képviseletüket ellássa, az adóalanyisághoz fűződő jogokat és 
kötelezettségeket felhatalmazásuk körében gyakorolja, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen 
át vagy adjon ki. 
 
Siófok Város Önkormányzata a kapcsolattartó-gesztori feladatok ellátására kötelezettséget 
vállal. 
 
A Kapcsolattartó-Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, 
illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, valamint a Tagok által megjelölt 
– kérdésben a Tagokkal előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről utólag beszámolni 
köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Tagok kötelezetté válnak, a 
Kapcsolattartó-Gesztor csak a felek közötti előzetes egyeztetés alapján teheti meg. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 

 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Kapcsolattartó-Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt 
elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, valamint a Tagok 
által megjelölt – kérdésben a Tagokkal – a térségi képviselők tájékoztatása útján - 
előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről utólag beszámolni köteles. ” 
 
Komló: Egyetértünk a módosítási javaslattal. 
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Feladat és hatásköre: az együttműködés keretein belül minden feladatot ellát, amely a projekt 
megvalósítását szolgálja. Így különösen: 

• képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét; 
• ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését; 
• nyilvántartja a projekt adminisztratív és pénzügyi adatait; 
• javaslatot tesz a szerződési célok ütemezésére és irányítja a projekt megvalósítását; 
• javaslatot tesz a megvalósítás szakaszainak meghatározására, valamint irányítja 

annak teljes menetét; 
• a projekt teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidőket rendel; 
• elkészítteti a projekt végrehajtásához szükséges pályáztatási dokumentumokat; 
• elkészíti és előterjeszti a projekt éves beszámolóját; 
• meghatározott időközönként beszámolót készít a Tagok számára a projekt 

megvalósulásáról; 
• észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a térségi 

képviselők, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő szervek, 
személyek felé; 

• rendszeresen tájékoztatja a térségi képviselőket; 
• kötelezően tájékoztatást nyújt a projekt ellenőrző szervezet részére. 
 

A Kapcsolattartó-Gesztor feladat és hatáskörének részletes szabályait Tagok ügyrendben 
határozzák meg. Az ügyrend elfogadásához a Tagok több mint felének a képviselőtestületi 
ülésen minősített szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 

 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„Feladat és hatásköre: az együttműködés keretein belül minden feladatot ellát, amely a 
projekt megvalósítását szolgálja. Így különösen: 
• képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét; 
• ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését; 
• nyilvántartja a projekt adminisztratív és pénzügyi adatait; 
• javaslatot tesz a szerződési célok ütemezésére és irányítja a projekt 
megvalósítását; 
• javaslatot tesz a megvalósítás szakaszainak meghatározására, valamint irányítja 
annak teljes menetét; 
• a projekt teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidőket rendel; 
• elkészítteti a projekt végrehajtásához szükséges pályáztatási dokumentumokat; 
• elkészíti és előterjeszti a projekt éves beszámolóját a Konzorciumi Tagi Tanács 
részére; 
• észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a térségi 
képviselők, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő szervek, 
személyek felé. ” 
 
Komló: Javasoljuk a felsorolást kiegészíteni az alábbi ponttal: 
. köteles írásban érdemi választ tájékoztatást adni a képviselők projekttel kapcsolatos 
kérdéseire. 
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A projekt működéséhez szükséges technikai személyzetet, valamint a működési feltételeket a 
Kapcsolattartó-Gesztor biztosítja, melyhez a működési hozzájárulást a Tagok 
lakosegyenértékük alapján biztosítják. A Kapcsolattartó-Gesztor az adminisztratív feladatok 
ellátása érdekében létrehozott és bejegyeztetett egy Kht-t, melynek neve: „Balaton és Sió” 
Térségfejlesztő Közhasznú Társaság, székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A projekt m űködéséhez szükséges technikai személyzetet, valamint a működési 
feltételeket a Kapcsolattartó-Gesztor biztosítja, melyhez a működési hozzájárulást a 
Tagok lakosegyenértékük alapján kötelesek  biztosítani.”  
 
Komló: elfogadhatónak tartjuk a működési hozzájárulásra vonatkozó javaslatot, 
azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi kötelezettségvállaláshoz a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazása szükséges. 
 
A projekt lebonyolítása érdekében a Kapcsolattartó-Gesztor az önkormányzati banki 
számlaszámtól elkülönítve önálló számlát nyit, melyet kizárólag csak erre a célra vehet 
igénybe. 
A kapcsolattartó-gesztori szervezet az önkormányzat hivatali szervezetétől ügyrendben 
meghatározandóan elkülönül. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg törlendő: 
Komló: nem értünk egyet a siófoki javaslattal. 
 
A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a projekt keretében megvalósuló létesítmények, 
eszközök használatba vételét követő pénzügyi elszámolás lezárásáig terjed. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Mohács: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása az ISPA projekt keretében létrejött 
vagyonfelosztás, elszámolás után szűnik meg.” 
 
2. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 
3. év végét követő 30. napig tart.” 
Komló: egyetértünk a siófoki javaslattal. 
 

X/2. 
 

KONZORCIUMI TAGI TANÁCS 
 

Tagok megállapodnak abban, hogy a jelen konzorcionális szerződés alapján a 12 térségi 
képviselő Konzorciumi Tagi Tanácsot alkot, amely előkészítő, koordinatív és végrehajtást 
segítő szervezet. Az egyes Tagokat megillető szavazati arány mértékét az 2. számú melléklet 
rögzíti. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
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„Tagok megállapodnak abban, hogy a jelen konzorcionális szerződés alapján a 12 
térségi képviselő Konzorciumi Tagi Tanácsot alkot, amely előkészítő, koordinatív, 
ügydöntő és végrehajtást segítő szervezet. Az egyes Tagokat megillető szavazati arány 
mértékét az 2. számú melléklet rögzíti.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki javaslattal. 
 
A Konzorciumi Tagi Tanács évente megtartandó első ülésén – az előző évi KSH adatok 
alapján – felülvizsgálja az ellátott lakosságszámot és megállapítja a lakosegyenértékhez 
igazodó egyes Tagokra jutó szavazatok számát. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Siófok:  
Törlendő a dőlt betűvel jelzett bekezdés.  
Komló: egyetértünk a siófoki javaslattal. 
 
A szavazatok számát és megoszlását – ezen szerződés aláírásakor – az 2. számú melléklet 
szerint fogadják el az aláíró Tagok. 
 
A Konzorciumi Tagi Tanács: 
A/ Előkészítő, koordinatív feladatai körében: 

� előkészíti a végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat; 
� összehangolja a Tagok ár-, foglalkoztatási-, üzemeltetési politikáját, irányítja a 

szükséges kapcsolódó adatszolgáltatást; 
� felülvizsgálja és megállapítja az egyes térségi képviselőkre jutó szavazati arányt; 
� előterjesztést készít a tagi hozzájárulások összegéről a Tagok számára; 
� közreműködik a közszolgáltatási feladat ellátására irányuló, a IX. pont szerint kiírandó 

pályázat feltételeinek az összeállításában; 
� beszámoltatja a Kapcsolattartó-Gesztort; 
� bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a 

hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, 
személyek felé; 

� előkészíti és koordinálja a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseit. 

 
B/ Végrehajtási feladatai körében: 

� operatív feladatok ellátása; 
� döntések előkészítése; 
� Tagok tájékoztatása; 
� minden térségi kérdésben a projekt működésének összefogása; 
� a Kapcsolattartó-Gesztor munkájának elősegítése és ellenőrzése; 
� a projekt ellenőrző szervezet tájékoztatása. 

 
Komló: A feladatkörök részletezésénél hiányzik az ügydöntő feladatok felsorolása. Ezt 
pótolni szükséges. 
 
A Konzorciumi Tagi Tanács munkájába közös megegyezés alapján, további szakértő 
személyeket vonhat be megbízás útján. 
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A Konzorciumi Tagi Tanács kizárólagos jogkörébe tartozik a Konzorcionális Szerződés 
módosítása. 
 
A Konzorciumi Tagi Tanács működése: 
 
A Konzorciumi Tagi Tanács üléseit évente minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint 
kell összehívni. Az ülés bármely településre összehívható. Bármelyik térségi képviselőnek, 
illetve a Tagok 10%-ának írásbeli kérelmére, a napirend megjelölésével, a Tanácsot össze kell 
hívni. 
 
A Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadják, hogy a Konzorciumi Tagi Tanács 
mindenkori levezető elnöke a Kapcsolattartó-Gesztor, Siófok Város Önkormányzata nevében 
eljáró mindenkori polgármester legyen. 
 
A Tanács üléseit a levezető elnök minimum 10 napos határidővel írásban köteles összehívni. A 
napirend meghatározása a levezető elnök feladata, de annak összeállításában bármelyik 
tagnak indítványtételi joga van. Az ülés akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, 
és azon a térségi képviselők által képviselt települési szavazati arány több mint a fele jelen 
van (képviseltetve van). 
A nem szabályszerűen összehívott ülés is határozatképes, ha azon valamennyi térségi 
képviselő jelen van, illetve annak megtartása ellen egyik sem emel kifogást. A Konzorciumi 
Tagi Tanács ajánlásait és előterjesztéseit – eltérő szabályozás kivételével – az összes Tag 
szavazati arányához viszonyítottan ¾-es szótöbbséggel fogadják el. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Tanács üléseit a levezető elnök írásban köteles összehívni a napirend közlésével. 
A meghívók elküldése és a Tanács ülése között legalább 10 napnak kell eltelnie. 
A meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül bármelyik térségi képviselő 
indítványozhatja új napirend felvételét, írásbeli javaslat megküldésével a Gesztor és a 
térségi képviselők részére. 
 
Az ülés akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és azon a térségi 
képviselők által képviselt összes szavazat, azaz a leadható szavazatok több mint a fele 
képviselve van. 
A nem szabályszerűen összehívott ülés is határozatképes, ha azon valamennyi térségi 
képviselő jelen van, illetve annak megtartása ellen egyik sem emel kifogást.  
A határozatképtelenség miatt megismételt Tagi Tanácsi ülés összehívása az eredeti ülés 
összehívásának feltételei szerint történhet. 
A megismételt Tagi Tanácsi ülés határozatképességének megállapítására az eredeti 
ülésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 
A Konzorciumi Tagi Tanács előterjesztéseit a térségi képviselők által képviselt összes 
szavazat, azaz a leadható szavazatok  ¾-es szótöbbséggel fogadják el. 
 
Az üléseken a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 
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Az ülésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök 
és a Konzorciumi Tagi Tanács által esetenként kijelölt térségi képviselő, mint 
jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.” 
Komló:  

- Javasoljuk a 2. mondat szövegét a következőképpen kiegészíteni: A meghívók, 
valamint a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok 
elküldése és a Tanács ülése között legalább 10 napnak kell eltelnie. Az 
előterjesztéseket határidő és felelős megjelölésével kell elkészíteni. 

- A 3. mondatot javasoljuk kiegészíteni az alábbiak szerint: 
A meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül bármelyik térségi képviselő 
indítványozhatja új napirend felvételét, írásbeli javaslat megküldésével a Gesztor 
és a térségi képviselők részére, továbbá az előterjesztésekhez módosító javaslatot, 
indítványt tehet. 

- A 4. mondatot pontosítani javasoljuk a következők szerint: „Az ülés akkor 
határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és azon a térségi képviselők által 
leadható összes szavazat több mint a fele képviselve van.” 

- Az előterjesztések elfogadására vonatkozó általános ¾-es többségű szavazati 
arány megkövetelését eltúlzottnak tartjuk. Szűkebben kell meghatározni azokat 
a döntéstípusokat, melyek minősített többséggel hozhatók meg. 

- A bekezdés utolsó, jegyzőkönyvvel kapcsolatos részét az alábbiakkal javasoljuk 
kiegészíteni: 
„Az ülésről hangfelvétel készül, melynek alapján leírt jegyzőkönyvet 15 napon 
belül meg kell küldeni a térségi képviselőknek. A hangfelvételt a Konzorcium 
megszűnéséig meg kell őrizni, és bármely képviselő kérésére 3 napon belül 
rendelkezésre kell bocsátani.” 

 
 

X/3. 
 

PROJEKT ELLENŐRZŐ SZERVEZET  
 
A projekt végrehajtásának ellenőrzésére Tagok 7 főből álló Projekt Ellenőrző Szervezetet (a 
továbbiakban: PESZ) hoznak létre, amelynek tagjait kijelölésük után külön íven rögzítik. 
 
A PESZ tagjainak megbízatása polgármester és alpolgármester tag esetén az önkormányzati 
ciklus idejéig, jegyző esetében a munkaviszony fennállásáig tart.  
 
A PESZ tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok 
megbízatásának ideje a PESZ eredeti megbízatásának időpontjáig szól. 
 
Nem lehet a PESZ tagja, aki a projekt megvalósításával kapcsolatosan bármely más tisztséget 
tölt be. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A projekt végrehajtásának ellenőrzésére Tagok 4 főből álló Projekt Ellenőrző 
Szervezetet (a továbbiakban: PESZ) hoznak létre. 
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A PESZ tagjait a Konzorciumi Tagi Tanács választja meg, tagok által indítványozott 
személyek közül, akként, hogy a déli projektterületet és az északi projektterületet is 2-2- 
fő képviselje. 
 
A PESZ tagjainak megbízatása polgármester és alpolgármester tag esetén az adott 
önkormányzati ciklus végéig vagy a polgármesteri, alpolgármesteri kinevezés bármely 
okból történő megszűnéséig, jegyző esetében a munkaviszony fennállásáig tart.  
 
Nem lehet a PESZ tagja, aki a projekt megvalósításával kapcsolatosan bármely más 
tisztséget tölt be. 
A PESZ tagjai megbízatásukat külön díjazás nélkül látják el.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 
Feladat és hatásköre: 

- a Tanács, mint végrehajtó szervezet és a Kapcsolattartó-Gesztor által végzett 
feladatok eredményének és minőségének ellenőrzése; 

- az ütemezett kivitelezés és a pénzfelhasználás ellenőrzése; 
- a Kapcsolattartó-Gesztor éves beszámolójának előzetes véleményezése; 
- a Tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről 

beszámoló készítése; 
- a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése. 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 

1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„Feladat és hatásköre: 
- a Konzorciumi Tagi Tanács és a Kapcsolattartó-Gesztor által végzett feladatok 

ellenőrzése; 
- a Kapcsolattartó-Gesztor éves beszámolójának előzetes véleményezése; 
- a térségi képviselők elé terjesztendő jelentések, beszámolók, előterjesztések 

előzetes vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése a Konzorciumi 
Tagi Tanácsi ülésre; 

- javaslattétel a térségi képviselők elé terjesztendő jelentések, beszámolók, 
előterjesztések tekintetében 

- a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 
A PESZ első ülésén tagjai sorából elnököt választ. A szervezet üléseit az elnök hívja össze. 
Az ülés összehívására az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően írásban, elektronikus 
úton vagy távbeszélő útján küldött értesítéssel kerülhet sor. A PESZ ülését bármelyik két tag 
összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására vonatkozó 
kérelmüket az elnök nyolc napon belül nem teljesíti. 
A PESZ határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada jelen van. A PESZ határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A PESZ üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a 
Konzorciumi Tagi Tanács ülésének jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
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A PESZ részletes ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
A PESZ tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a Tagoknak okozott kárért a 
polgári jog szabályai szerint felelnek. 
 

XI. 
 

TAGOK KÉPVISELETE  
 
A konzorcionális szerződést aláíró Tagokat általános képviseleti jogkörrel felruházva a 
Kapcsolattartó-Gesztor Siófok Város Önkormányzata nevében eljáró mindenkori 
polgármester képviseli. Ezen képviseleti jogkörét saját hatáskörében esetileg vagy tartós 
akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati törvényben meghatározottak szerint. 
 
A konzorcionális szerződést aláíró Tagokat Kapcsolattartó-Gesztorként a Siófok Város 
Önkormányzata nevében eljáró mindenkori polgármester önállóan jegyzi. A jegyzés akként 
történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott Kapcsolattartó-
Gesztor megnevezés alatt a teljes nevét önállóan írja alá. 
 
 

XII. 
 

A TAGSÁGI JOGVISZONY  
 
A Tagok ezen konzorcionális szerződés aláírásával, a lefektetett elvek elfogadásával 
kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításában együttműködnek. 
 
Ezen felelősségvállalás keretében a Tagok lemondanak arról, hogy a pályáztatást és a projekt 
kivitelezését akadályozzák, így különösen nem késlekednek a pályázatok beadásával, 
településeiken nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan 
tevékenységet, amely ellentétes jelen szerződés céljaival, tartalmával. Egyben elfogadják a 
felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 
 
A konzorcionális feladatok végrehajtása során a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
szavazati arányukat meghatározó lakosegyenértéknek megfelelő működési hozzájárulást 
fizetnek, mely 100,-Ft/fő/év. A működési hozzájárulás összegének évenkénti módosítására a 
Kapcsolattartó-Gesztor a Konzorciumi Tagi Tanács állásfoglalásával tehet előterjesztést. A 
Tagok kötelesek a hozzájárulás összegét a Kapcsolattartó-Gesztor felhívására 30 napon belül 
a felhívásban megjelölt számlára átutalni. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
Siófok: a dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A konzorcionális feladatok végrehajtása során a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a szavazati arányukat meghatározó lakosegyenértéknek megfelelő működési 
hozzájárulást fizetnek, mely 17-Ft/fő/év.  
A működési hozzájárulás összegének évenkénti módosítására a Kapcsolattartó-Gesztor 
tesz előterjesztést a tárgyév január 31. napjáig. Az előterjesztés alapján a működési 
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hozzájárulás összegét a tárgyévre vonatkozóan a Konzorciumi Tagi Tanács fogadja el. 
Módosító határozat hiányában a Konzorcionális Szerződésben meghatározott működési 
hozzájárulás marad hatályban. 
A Tagok kötelesek a hozzájárulás összegét a Kapcsolattartó-Gesztor felhívására 30 
napon belül a felhívásban megjelölt számlára átutalni. A működési hozzájárulás 
összegével a Kapcsolattartó-Gesztor évente a tárgyévet követő év március 31.napjáig 
számol el.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal, azonban itt is felhívjuk a figyelmet 
a tagi képviselő-testületek előzetes jóváhagyásának szükségességére. 
 
A projekt megvalósításához szükséges pályázatok, tervek, hatósági eljáráshoz szükséges 
tanulmányok, stb. jelentkező indokolt költségeiről, a költségek – szavazati arányoknak 
megfelelő – megosztásáról, megfizetésének módjáról és határidejéről a Kapcsolattartó-
Gesztor rendelkezik azzal, hogy évente köteles elszámolást készíteni a Tagok számára. 
(Tagi felmondás, Tag kizárása, illetve tagfelvétel esetén a fenti költségek újraosztása szintén 
az ő kötelezettsége.) 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 

1. Siófok: A dőlt betűvel jelzett szöveg törlését javasolja. 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 

 
XII/1. 

 
TAGI FELMONDÁS ÉS KIZÁRÁS  

 
Tagok kötelezettségvállalásuk alapján és az együttműködés céljaira is tekintettel alapvetően a 
szerződést nem mondhatják fel. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 

1. Mohács:  
Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
Komló: Nem értünk egyet a mohácsi javaslattal, mert a dőlt betűvel jelzett szöveggel 
ellentétes rendelkezés a projekt megvalósítását veszélyeztetné. 
 
Amennyiben azonban bármely Tag ezen kötelezettségvállalásától eltérően felmondaná jelen 
megállapodást (vagy nem gyakorolná, illetve akadályozná a többi Tag együttműködését), úgy 
felmondására a képviselőtestület határozata, egyebekben a helyi önkormányzatok társulásáról 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor. 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 

1. Mohács:  
Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
 

2. Siófok:  
Törlendő dőlt betűvel jelzett szöveg. 
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3. Szekszárd: 
Dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
„Amennyiben azonban bármely Tag ezen kötelezettségvállalásától eltérően  felmondaná 
jelen megállapodást (vagy nem gyakorolná, illetve akadályozná a többi Tag 
együttműködését), úgy kiválására a képviselőtestület határozata, egyebekben a 
Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
társulásból történő kiválásra vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor.” 
 
Komló: a mohácsi és a siófoki javaslattal értünk egyet. 
 
Amennyiben valamely Tag a Kapcsolattartó-Gesztor írásos és határidőhöz kötött felhívása 
ellenére, annak kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget jelen megállapodásban 
foglalt kötelezettségeinek, a Tagok háromnegyedének a képviselőtestületi üléseiken minősített 
szótöbbséggel hozott határozatával a naptári év végére szólóan kizárható a konzorcionális 
szerződést aláíró Tagok sorából. 
A tagi kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás esetében meghatározott 
jogkövetkezményekkel. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 

1. Mohács:  
Törlendő a dőlt betűvel jelezett szöveg, helyette az alábbi szöveg et javasolja:  
„A társulásból való kiváláshoz a kiváló Tag legalább 6 hónappal korábban, minősített 
többséggel meghozott képviselő-testületi határozata szükséges. A kiválásról szóló 
önkormányzati döntésről a Tagi tanácsot értesíteni kell.  
Amennyiben valamely Tag a Kapcsolattartó-Gesztor íráosos és határidőhöz kötött 
felhívása ellenére, annak kézthezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget a jelen 
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, a Társulási Tagi tanács minősített 
többséggel dönt a tag társulásból való kizárásáról. 
A tagi kiválás jogkövetkezményei azonosak a tagi kizárás esetében meghatározott 
jogkövetkezményekkel.” 
 
Komló: Egyetértünk a mohácsi javaslattal, azonban megjegyezzük, hogy a Konzorcium 
a társulásnál „lazább” együttműködés, arra a társulással kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezések egy az egyben nem alkalmazhatók. Ezért szerencsésebb a tag 
felmondásáról beszélni a kiválás vagy kilépés helyett, illetve a konzorcium taggal 
szembeni felmondásáról a tag kizárása helyett. Módosítandó továbbá a szövegben a 
„Társulási tanács” szókapcsolat, helyette a „Konzorciumi Tagi Tanács” használandó. 
 
2. Siófok: 
Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg utolsó bekezdése: A tagi kizárás 
jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás esetében meghatározott 
jogkövetkezményekkel. 
 
Jogkövetkezmények: 
 
A felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a korábbi részarányos hozzájárulását csak a projekt 
megvalósulása után 30 napra szólóan és csak a felmondásával a projektnek és a többi Tagnak 
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okozott esetleges kár megtérítését követően követelheti vissza. Tagok nem kötelezhetőek arra, 
hogy a felmondó Tag érdekeit figyelembe vegyék a tagi tulajdon kiadásánál. 
 
A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni az 
ISPA, illetve az állami (cél/címzett) támogatások útján kapott részarányos hozzájárulást, 
mivel azt a közösen együttműködő Tagok részére juttatták. Köteles viszont elszámolni minden 
olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett. 
 
Tagok döntenek abban a kérdésben is, hogy a felmondó Tag részére természetbeni vagy 
pénzbeli megváltással, esetleg e kettő megosztásával teljesítik vagyoni részarányának 
kiadását. 
 
A szerződést felmondó Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással 
tartozik a felmondásával a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott 
konkrét és közvetlen károkért. 
 
Ezen felelősséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden felmondással összefüggő 
kárra vonatkoztatják. (Ideértendő többek között a beruházás átalakítása, módosított tervek-, 
szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.) 
 
Minden Tag a szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy felmondása esetén a tagi 
elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából közvetlenül 
levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelő teljes kár, illetve kártalanítás összege. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 

1. Mohács: dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„ Jogkövetkezmények: 
A kiváló/kizárt Tag tudomásul veszi, hogy a korábbi részarányos hozzájárulását csak a 
projekt megvalósulása után 30 napra szólóan és csak a kiválásával/kizárásával a 
projektnek és a többi Tagnak okozott esetleges kár megtérítését követően követelheti 
vissza. Tagok nem kötelezhetőek arra, hogy a kiváló/kizárt Tag érdekeit figyelembe 
vegyék a tagi tulajdon kiadásánál. 
 
A kiváló/kizárt Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni 
az ISPA, illetve az állami (cél/címzett) támogatások útján kapott részarányos 
hozzájárulást, mivel azt a közösen együttműködő Tagok részére juttatták. Köteles 
viszont elszámolni minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy 
annak révén szerzett. 
 
Tagok döntenek abban a kérdésben is, hogy a kiváló/kizárt Tag részére természetbeni 
vagy pénzbeli megváltással, esetleg e kettő megosztásával teljesítik vagyoni 
részarányának kiadását. 
 
A kiváló/kizárt Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik 
a kiválásával/kizárásával a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben 
okozott konkrét és közvetlen károkért. 
 



 23 

Ezen felelősséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden kiválással/kizárással 
összefüggő kárra vonatkoztatják. (Ideértendő többek között a beruházás átalakítása, 
módosított tervek-, szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, 
beruházás elhúzódása, stb.) 
 
Minden Tag a szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy kiválása/kizárása esetén a 
tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából 
közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelő teljes kár, illetve 
kártalanítás összege.” 
 
2. Siófok: dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„ Jogkövetkezmények: 
A jogellenesen felmondó Tag illetve a kizárt Tag részarányos hozzájárulását csak a 
projekt teljes megvalósulása után, 30 napra szólóan és csak a felmondásával a 
projektnek és a többi Tagnak okozott esetleges kár megtérítését követően követelheti 
vissza. Tagok nem kötelezhetőek arra, hogy a felmondó Tag érdekeit figyelembe vegyék 
a tagi tulajdon kiadásánál. 
 
A szerződésszegő módon felmondó Tag illetve a kizárt Tag  
- nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni az ISPA, illetve az 
állami (cél/címzett) támogatások útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a 
közösen együttműködő Tagok részére juttatták,  
- köteles elszámolni minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy 
annak révén szerzett, 
- köteles megfizetni a  projekt megvalósításával összefüggésben a projektnek illetve a 
többi tagnak okozott közvetlen és közvetett kárt 
- részarányos hozzájárulásának visszafizetésére és a részére járó vagyonhányad 
kiadására csak a projekt végső elszámolását követően, az általa a projektnek és a  többi 
tagnak okozott kár rendezését (beszámítását) követően kerülhet sor, azzal, hogy a 
Konzorciumi Tagi Tanács jogosult dönteni abban a kérdésben, hogy a felmondó Tag 
részére természetbeni vagy pénzbeli megváltással, esetleg e kettő megosztásával teljesítik 
vagyoni részarányának kiadását.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal, azonban a tag által a többi tagnak, 
illetve Konzorciumnak okozott károk tekintetében szükségesnek tartjuk rögzíteni, hogy 
közvetett és közvetlen károkra egyaránt vonatkozik a rendelkezés. 
 
 

XII/2. 
 

TAGFELVÉTEL  
 
A Tagok a Kapcsolattartó-Gesztor műszaki-gazdasági szakértői állásfoglalással alátámasztott 
előterjesztése alapján, a szavazati arányok szerinti ¾-es többséggel dönthetnek az esetleges 
további tagfelvétel (csatlakozás) kérdésében. 
 
 

XIII. 
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A KONZORCIONÁLIS SZERZ ŐDÉS HATÁLYA  

 
A Konzorcionális Szerződés valamint annak módosításai a Konzorciumi Tagi Tanács 
jóváhagyó határozatának meghozatala napján lép hatályba. 
 

XIV. 
 

A KONZORCIONÁLIS SZERZ ŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
A Konzorcionális Szerződés 2016. december 31. napján szűnik meg. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
 
1. Mohács: dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Konzorcionális Szerződés a vagyon felosztása, a jogutód szervezetek kijelölése, 
valamint a vagyon kiadása és a tagok közötti elszámolás megvalósulása napján – de 
legkésőbb 2017.december 31-én – szűnik meg. 
Amennyiben 2017. december 31-ig a vagyon felosztása, a vagyon kiadása és a tagok 
közötti elszámolás nem valósul meg, úgy a tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a fenti 
feladatok elvégzése érdekében további megállapodást kötnek.” 
 
2. Siófok: dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
„ A Konzorcionális Szerződés megszűnik a záró egyenleg bizottsági átutalásától 
számított 3. év végét követő 30. napon, amennyiben a projekt keretében megvalósult 
vagyon felosztása, a jogutód szervezetek kijelölése valamint a vagyon kiadása és a tagok 
közötti elszámolás megtörtént. Amennyiben a fenti feltétel nem követezett be a fenti 
határidőig, a Konzorcionális Szerződés a vagyon felosztása, a jogutód szervezetek 
kijelölése valamint a vagyon kiadása és a tagok közötti elszámolás megvalósulásának 
napján (amelyik legkésőbb következik be) szűnik meg.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 

XV. 
 

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA  
 
A lakossági tájékoztatás keretében a Tagok egyrészt a térség polgármestereinek és jegyzőinek 
egyeztető fórumán kívánnak a projektnek nyilvánosságot biztosítani, másrészt a 
Kapcsolattartó-Gesztor és munkaszervezete tájékoztatja a sajtót, továbbá gondoskodik egyéb 
úton az érintett lakosság információval történő ellátásáról. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
2. Siófok:  
Törlendő a XV. Pont. 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 
 

XVI. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy 
egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem 
érintett – része teljes hatályában fennmarad. 
 
A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy állami cél- (címzett) és ISPA támogatás 
csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. 
Egyúttal nyilatkoznak arról, hogy a IV. fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek 
meg. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok: Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
 
2. Szekszárd: Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
 
Komló: egyetértünk a siófoki és a szekszárdi módosítási javaslattal. 
 
Tagok tudomásul veszik, hogy a térségi képviselő személyének változása esetén, 30 napon 
belül meg kell jelölniük az új képviselőt. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 

1. Siófok: Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
Komló: Nem értünk egyet a siófoki javaslattal, álláspontunk szerint a törölni javasolt 
rendelkezésre a fennakadásmentes működés érdekében szükség van. 

 
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között – szükség 
szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik 
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Szekszárdi Városi, illetve értékhatár okán a 
Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Szekszárd: A dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között – 
szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Szekszárdi 
Járásbírósági, illetve értékhatár okán a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos 
illetékességének vetik alá magukat.” 
 
Komló: egyetértünk a szekszárdi módosítási javaslattal. 
 
Tagok kijelentik, hogy az állami cél- és címzett támogatás megszervezéséhez – amennyiben 
szükséges – jelen konzorcionális szerződést gesztori szervezet kijelölésével, vagy a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
rendelkezései szerint társulási szerződéssé átalakítják. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 

1. Siófok: Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
2. Szekszárd: Törlendő a dőlt betűvel jelzett szöveg. 
Komló: egyetértünk a siófoki és szekszárdi módosítási javaslattal. 
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Tagok rögzítik, hogy e szerződésnél alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó magyar 
jogszabályokat. 
 
Ezen atipikus konzorcionális együttműködési szerződés megkötésénél Tagok a vonatkozó ISPA 
előírások mellett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben felsorolt jogszabályok, illetve a jelen szerződés 
által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók. 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok: dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja:  
„Ezen atipikus konzorcionális együttműködési szerződés megkötésénél Tagok a 
vonatkozó ISPA előírások mellett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény  előírásait vették figyelembe.  
Tagok megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
(2013. évi V. törvény) szabályai az irányadók.” 
 
Komló: egyetértünk a siófoki módosítási javaslattal. 
 
2. Szekszárd: a dőlt betűvel jelzett szöveg helyett az alábbi szöveget javasolja: 
„Ezen atipikus konzorcionális együttműködési szerződés megkötésénél Tagok a 
vonatkozó ISPA előírások mellett, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. Törvény el őírásait veszik figyelembe. Jelen szerződés által nem 
szabályozott kérdésekben az előzőekben felsorolt jogszabályok, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok  
az irányadóak.” 
 
A fentiek szerint ezen szerződést az 5. számú mellékletként csatolt 4/2002. (VI.20.) sz. 
Konzorciumi Tanácsi határozat egyhangúlag jóváhagyta.  
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Siófok: dőlt betűvel jelzett szöveg törlendő. 
 
 

 
 

 
Siófok, 2016. december …………….. napján 
 
 
 
Jelen egységes szerkezetű Konzorcionális Szerződés - melyet a Konzorciumi Tanács a ../2016 
(XII. ….) számú határozatával módosított - a Konzorciumi Tanács  …./2016 (XII. ….) számú 
határozatával került elfogadásra. 
 
 
       Dr. Lengyel Róbert  
       Siófok Város polgármestere 
       Kapcsolattartó-Gesztor képviselője  
























































































































































































