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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
6.§ (4) bekezdése alapján a polgármester évente legalább egyszer beszámol a képviselőtestületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulási cél megvalósulásáról.
Figyelemmel a jogszabályi rendelkezésekre beszámolómat az alábbiakban terjesztem a Tisztelt
Közgyűlés elé.
A társulás 2011. évben tovább folytatta azt a munkát, amit 2009-ben megkezdett, annak
érdekében, hogy a társulást alapító önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai
a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően legyenek megoldva, oly módon, hogy a
hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak ne terheljék meg túlzottan a gazdasági válság miatt
egyébként is nehéz helyzetben lévő érintett lakosokat.
Megállapíthatjuk, hogy az elvégzett munka eredményeképpen megvalósult az a cél, amelyre a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás megalakult. A társulás dönthette el azt a nagyon fontos
kérdést, hogy a „déli hulladékgazdálkodási rendszer” üzemeltetője a kizárólagos tulajdonát
képező Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. lett. Ily módon közvetetten a 100 déli
önkormányzatnak a jogosultsága azon legfontosabb kérdéseknek az eldöntése, amely közvetlenül
érinti az önkormányzatokat és a lakosságot egyaránt. Nem kell tartani attól, hogy a
hulladékártalmatlanítási díj és összességében a hulladékszállítási díj megállapítása egy nyereség
orientált gazdasági társaság érdekének megfelelően történjen. A megállapított lerakási és
szolgáltatási díjak mértékénél figyelembe veendő a lakosság teherbíró képessége, de
természetesen be kell tartani azokat a rendelkezéseket, amelyek a fenntartható fejlődést
szolgálják, és lehetővé teszik, hogy a hulladékkezelő központ 20 éves működésének leteltekor a
felhalmozott pénzösszegekből kiépíthető legyen egy új hulladékgazdálkodási rendszer.
A kötvény kibocsátással lehetővé vált az is, hogy a tárulás tagjai visszakapják az általuk befizetett
önrészt, és az előkészítő költségeket. Ezen pénzösszegek átutalása az önkormányzatok, illetőleg a
közszolgáltatók részére megtörtént.
A társulási tanács korábban határozatot hozott arról, hogy Komló, Mohács és Bonyhád
önkormányzata 2010. december 31-ig jelöljön egy-egy tagot a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás felügyelőbizottságába. Lassan több mint egy év eltelt, de a fenti települések még mindig
nem döntötték el a felügyelő bizottságba delegált tag személyét. Erre figyelemmel a társulás
felügyelőbizottsága megalakulása óta nem tudott ülést tartani
Fontos döntést hozott az operatív tanács arról, hogy szakértői vélemény készüljön a Dél-Balaton
és Sió-völgyi települési szilárdhulladék gazdálkodási program keretében megvalósított beruházás
elszámolásával kapcsolatban. A megbízott szakértők a SZÁMIT Kft. ügyvezetője Seres Péter és
Faddi László könyvvizsgáló voltak. Már a szakértői vélemény készítése közben felmerültek
olyan kérdések, amelyeket szükséges lett volna a konzorcium gesztorának polgármesterével, Dr.
Balázs Árpáddal leegyeztetni. A konzultációba éppen ezért bevonásra kerültek a szakértők és a
társulás jogi képviselői is bízva abban, hogy az elszámolás kapcsán a vitás kérdéseket

megegyezéssel el lehet dönteni. Dr. Balázs Árpád polgármester álláspontja azonban gyökeresen
ellentétes volt az általunk leírtakkal kapcsolatban, ezért megállapodás nem született.
A gesztor kimutatása szerint 187 millió forintot kellene megfizetni a „Déli területek”
önkormányzatainak, amely részben késedelmi kamatból, részben a lakosegyenérték változásából,
részben az operatív tanács hozzájárulása nélkül meghozott pótmunka önrészéből ered.
A szakértői vélemény egyértelmű abban a tekintetben, hogy késedelmi kamat felszámítására nem
kerülhet sor, továbbá a közbeszerzési szabályok megsértése miatt költségként nem számolható el
a pótmunkának az a része, amely önrészként a „déli önkormányzatokra” esne.
A lakosegyenérték kapcsán a gesztor arra hivatkozik, hogy a konzorcium döntése szerint az
elszámolásnál a 2010. évben meghatározott lakosegyenérték az irányadó. Ez jelentős eltérést
mutat az induló 2002. évhez képest. 2002-ben a 204 önkormányzat lakosegyenértéke 466 ezer
volt, amelyből az északi 104 településre 249. 087, a 100 déli településre 217. 043 fő esett. Erre
figyelemmel az önrész számításánál az arány észak tekintetében 53, 44 %, dél tekintetében 46, 56
% volt. 2010-ben százalékban kifejezve az északi rész 50, 79 %, a déli rész 49, 21 %. A változást
az okozza, hogy az északi részen a lakosegyenérték 32 ezerrel, míg a déli részen 7 ezerrel
csökkent. A 2010. évi adatokat figyelembe véve a déli részre eső önrész magasabb, mint 2002ben a konzorciális szerződés megkötésekor volt. A vitát az okozza, hogy nem állapítható meg
pontosan a közszolgáltatással ellátott üdülők száma. Ezt tisztázni kell ahhoz, hogy az így
mutatkozó mintegy 60 millió Ft terhünkre eső részt kötelesek vagyunk-e megfizetni.
A szakértői véleményt az operatív tanács megtárgyalta, és határozatában kinyilvánította, hogy a
szakértői vélemény alapján a „Déli terület” önkormányzatainak a gesztor önkormányzat felé
kimutatott tőketartozását nem ismeri el. Az operatív tanács felhatalmazta az elnökét, hogy
folytasson le tárgyalásokat a gesztor önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy a déli területek
önkormányzatai a gesztor önkormányzattal peres eljárás nélkül meg tudjanak egyezni a
hulladékgazdálkodási projekt végső elszámolásához szükséges feltételek megteremtése
érdekében.
Az operatív tanács elrendelte továbbá a regionális kommunális hulladékgazdálkodási rendszer
déli területén elkészült létesítmények üzemeltetési szempontból történő felülvizsgálatát. A
szakértői véleményt az ÚT-TESZT Kft. készítette el, amely részletesen tartalmazza a felmerült
műszaki problémákat, a jogos garanciális javítási igényeket.
Sajnálatos módon a hulladékátrakók és hulladékudvarok használatbavételi engedélyének,
valamint a működésükhöz szükséges hatósági engedélyeknek a beszerzése rendkívül hosszú időt
vett igénybe és csak most az év végére alakult ki az a jogi helyzet, amely alapján a működésük
megkezdhető. Így elsőként a szekszárdi Damjanich utcai hulladékudvar kezdte meg a működését
2011. november 23-án, nemrég pedig átadásra került a bátaszéki és a bonyhádi hulladékudvar is.
Ebből eredően az egész hulladékgazdálkodási rendszer teljes működése 2012. év közepére
tolódik ki.
A Re-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az üzleti tervben megjelölt hulladékmennyiségnél
kevesebb került beszállításra 2011-ben, amelynek nyilvánvaló oka az, hogy az átrakók és az
udvarok még nem működtek.

Új feladatok várnak a társulásra és a Re-Kom Nonprofit Kft-re is, mert a hulladékgazdálkodási
törvény módosítása folyamatban van és az elképzelések szerint a települési szilárdhulladék
lerakóba szállított mennyiségét csökkenteni, a hulladék minél nagyobb részének
újrafeldolgozását pedig növelni kell.
A hulladékszállítási és lerakási díjakkal kapcsolatban nagyon lényeges kérdés lesz, hogy
bevezetésre kerül-e a hulladéklerakási járulék, amelynek mértéke a tervezet szerint 10-30
Euro/tonna lehet. Ha ez megvalósul, úgy a lakosságnak számítania kell a lerakási díj és ehhez
kapcsolódóan a hulladékszállítási díj jelentős növelésére.
A kormányzati cél az, hogy a lakossági közszolgáltatásban csak olyan gazdasági társaságok
vehessenek részt, amelyeknek vagy kizárólagos, vagy többségi tulajdonosa az állam, vagy
valamelyik települési önkormányzat.
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás területén közszolgáltatást végző társaságoknál ez nem
jelent problémát, de fel kell készülni arra, hogy azok a multinacionális cégek, amelyek jelenleg
kizárólagos vagy többségi tulajdonnal rendelkeznek meg fognak jelenni a szolgáltatási területen
és megpróbálják a lakossági közszolgáltatókat a közületi gyűjtésből kiszorítani.
Ez hulladékgazdálkodási rendszerünknek is hátrányt jelenthet, ezért kiemelt feladata a
társulásnak, hogy olyan irányba befolyásolja a törvényhozást, amely ezt a kedvezőtlen helyzetet
megváltoztatja. Itt természetesen kiemelkedő jelentősége van azon politikusok lobbierejének,
akiknek önkormányzata illetőleg közszolgáltatója ebben a megoldásban érdekelt.
A társulási tanács és az operatív tanács a társulás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
2012. május 30-i ülésén fogadta el.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2012. június 21.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi működésének tapasztalatairól szóló beszámolót
elfogadja.
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