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MeJlekelten megkUldom a Del· Balaton es Si6 Volgye Hulladekgazdalkodasi Konzorcium
Ogyeben az Energia Kozponttol kapott levelet, iIletve a level kapcsan tagtarsunk, Tab varosa
polgarmesterenek rrt levelemet,

Az ugy elozmenye, hogy Tab varos 2009. december 31- ig maradektalanul teljesftette fizetesi
k6telezettsegeit a Konzorciummal szemben, az6ta azonban sem a Projekt elokeszitesi
k61tsegeit, sem a Projekt onreszet nem hajland6 fizetni.
Emlekeztetoul jelzem, hogy az 19azan nagy ertekO szamlcik ezutan erkeztek, az epitesi tender
kapcsan, iIIetve a rekultivikios tender csak ezen ida pont utan indult.

Az un. "tabi modell" kereteben Tab varosa nem epitette be a k6zszolgaltatasi szerzodes
dljaiba, es sajat k61tsegveteseblSi sem gondoskodott a Tabon megval6sult hulladekkezelesi
eszkazak (hulladekudvar/17 darab gyOjtosziget) mOkadtetesenek ellenerteke megfizeteserol.

A "tabi mode II" resze az is, hogy a letrej6U eszkazak p6tlasar61 gondoskod6 eszkazhasznalati
dijat (azaz amortizaci6t) Tab varas szinten nem epftette be sem k6ltsegvetesebe, sem a
hulladekgazdalkadasi dfjba, es ezen asszegb61 soha egyetlen fillert sem fizetett meg.

Ezek utan teljesen erthetetlen Schmidt lena Ur tabb fcruman kifejtett aggadalma, hogy
mibol potaljuk az elhasznal6dott eszkoz6ket.
Tisztelt Polgarmester kallegam valami olyan Ggyben nyilvanft velemenyt, amelyhez semmi
kaze nines, hiszen egyetlen filler tabi penz sines ezen kazasen h~trehozott penzalapban.

Mivel Si6fak Varas Onkarmanyzata Tab varas magatartasa miatt kazas fejlesztesben Tabbal
nem gondolkodik, ezert ezen ut6bbi osszeget eddig nem is igenyelte, ez Ggyben bfr6saghoz
nem fordult.

Felhfvom Tisztelt tagtarsunk figyelmet arra, hagy minden jel szerint Tab varos altai
terjesztett megteveszto lnfarmacl6kon a K6zremuk6do es Ellenorzo Szervezet immar atlcit es
turelme elfogyott.

Amennyiben ismetelt ellenorzest kapunk, es Tab varas altai tanusitatt magatartas miatt un.
karrekeios dijat kelt fizetnOnk, annak megfizetese minden tagtarsat egyetemesen fogja
terhelni.
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A korrekcias dij visszafizetese ellen magya!'" hatasagnal. vagy birasagnal eljarast
kezdemenyezni nem lehet, amennyiben onkent nem f1zetjuk meg, a tagok reszere fizetendo
allami normatfvakb61, tamogatasokb61 azt egyszeruen levonjak. A kifizetes elmaradasa miatt
tagonkormanyzatok ujabb Eur6pai Uni6s palyazaton nem indulhatnak. Ez ellen egyetlen
m6don vedekezheWnk, ha Tab varosat a Konzorcium tagjai koziil kizarjuk.

A Konzorciumi Tagi Tanacs a kizanisra vonatkoz6 javaslatot minosftett tobbseggel meghozta.
Ezen hatarozat azonban csak akkor lep hatiUyba, amennyiben a Konzorciumot a/kota
telepuh~sek lakos- egyenerteket szamba viNe a tagok 75 %·a ezt kepviselo- testUleti
hatarozattal meger6sfti.

Mivel az On altai vezetett onkormanyzat ez ugyben donteset meg nem hozta meg, ezert
ismetelten megkUldom a mintahatarozatot, es kerem, hogy azt a leheto legrovidebb idoben
a kepvisel6- testillet ele terjeszteni szfveskedjek.
Termeszetesen a kizarasi hatarozat foganatositasahoz egy vagyoni elszamolas is tartozik Tab
es a Konzorcium kozott, amely elszamolas penzugyi elakesziteset javasolni fogjunk a
Konzorcium teljes mOkodeset atvilagit6, -jelenleg beszerzes elatt alla- fOggetlen
k6nyvvizsgal6 eeg leladataul tennl.

A hatarozat meghozatalanak elmaradasa eseten kezdemenyezni togom, hogy a korrekci6s
levonasokat Tab varosaval, iIIetve a kiz,lrasi hatarozatot meg nem hozo onkormanyzatokkal
szemben alkalmazzak.

Si6fok, 2012. junius 21.


