Iktatószám: IV/B/107-3/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2018. május 29-én
(kedden) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében
tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

A külön íven szereplő települések képviselőtestületei által delegáltak és meghívottak.

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Göttlinger István aljegyző,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
dr.
Ludas
Gabriella
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető,
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi
ügyintéző,
dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Faddi László, a Re-Kom Nonprofit Kft.
könyvvizsgálója

A Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. Megállapítja,
hogy a 100 tagú társulásból 16 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó
települések lakosságszáma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések
lakosságszáma 132.819. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy a Társulási Tanács – üzleti érdekekre
tekintettel - zárt ülésen tárgyalja meg a „Könyvvizsgálói jelentés a Re-Kom Nonprofit Kft.
működéséről”, a „Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és mérlegének
elfogadására”, valamint a „Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének
elfogadására” vonatkozó előterjesztéseket.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó napirendi javaslatot,
amelyet a jelenlevők 132.819 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a jelenlevők
132.819 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak és az alábbi napirendet állapították
meg:
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NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi zárszámadásának
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3.

Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2017. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

4.

Komló Város Polgármesterének tájékoztatás-kérése az eszközhasználati díj
felfüggesztésével kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5.

Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:
6.

Könyvvizsgálói jelentés a Re-Kom Nonprofit Kft. működéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Faddi László, a Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

7.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és mérlegének
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
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Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
8.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

1.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi zárszámadásának
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 132.819
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
10/2018. (V.29.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:
1. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi konszolidált
bevételeinek főösszegét 104 703 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a
Társulás 2017. évi konszolidált kiadásainak főösszegét 27 906 ezer Ft-ban állapítja meg. (I.
mérleg)
3. A Társulás 2017. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I.
A. mérleg tartalmazza.
4. A Társulás 2017. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését az 1. melléklet
tartalmazza.
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5. A Társulás 2017. december 31-én fennálló adósságállományát a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2017. évi áthúzódó hatással járó kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás kötelező és nem kötelező feladatainak megoszlását 4. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás középtávú terv kimutatását az 5. melléklet tartalmazza
9. A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2017. december 31.-i költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet
tartalmazza. A Társulási Tanács a maradvány összegét tartalékba helyezi.
11. A Társulás 2017. december 31.-i vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti konszolidált költségvetési kiadásait és
bevételeit a 9, 10, és 11. mellékletek tartalmazzák.
13. A Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási
Tanács a 12. melléklet szerint 1 143 681 ezer Ft-ban állapítja meg.
14. A Társulás 2017. december 31-i konszolidált eredmény kimutatását a 13. melléklet
tartalmazza.
Határidő: 2018. május 29.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 132.819
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
11/2018. (V.29.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2018. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 7/2018. (II.28.) TT határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. A határozat I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. A költségvetési határozat hatálya
A költségvetési határozat hatálya Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására a Társulásra, a Társulási Tanácsra és a
munkaszervezetre terjed ki.”
2. A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 94 682 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 94 682 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét:
94 582 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét:
100 ezer Ft-ban

állapítja meg.”
3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(1)
(2)
(3)
(4)

A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

4. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
5. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
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Határidő: 2018. május 29.
Felelős: Ács Rezső elnök

3.

Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2017. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 132.819
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
12/2018. (V.29.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást érintő 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről
szóló jelentés elfogadásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §
(3a) bekezdésében és 56. § (8) és (9) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2017.
évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2018. május 29.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

4.

Komló Város Polgármesterének tájékoztatás-kérése az eszközhasználati díj
felfüggesztésével kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Megkérdezi, kívánja-e az előterjesztő kiegészíteni az
előterjesztését.
Bareithné Benke Nikolett, Komló Város Alpolgármestere: Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
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Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Felkéri Dr. Fenyőházi Elemér ügyvezetőt, hogy
válaszolja meg Komló Város kérdését.
Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A határozatokból is az derül ki,
hogy a Társulási Tanács felfüggesztette a fizetési kötelezettséget a 2017. és 2018. év
vonatkozásában. Ez nem jelenti azt, hogy az összeg esetlegesen valamikor nem kerül
kiszámlázásra, tehát ez a kötelezettsége minden érintett közszolgáltatónak vagy
szolgáltatónak fennáll, csak nem tudják, mikor lesz arra lehetőség, hogy a Társulás majd
számlát bocsásson ki a közszolgáltatóknak. A cél nyilvánvalóan az, hogy egyrészt
megállapodás szülessen majd a felek között és a közreműködő szervezetek között arról, hogy
ez az eszközhasználati díj ne kerüljön kifizetésre, de a jelenlegi állapot szerint úgy kell
kezelni, hogy ez a 2018-as évet követően kiszámlázható.
Bareithné Benke Nikolett, Komló Város Alpolgármestere: Ez az összeg Komló Város
esetében több, mint 40 millió forint lesz, melyet a könyvvizsgáló a mérlegben céltartalékba
helyezett. A határozat szerint az összeg 2018. december 31-e után is kiszámlázható, 2019ben tehát – ha addig nem születik újabb felfüggesztésről szóló döntés – ez a kötelezettségük
esedékes lesz.
Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Így van, mivel nem követeléselengedésről van szó, hanem a jelenlegi anyagi helyzet konszolidálására születtek ezek a
döntések.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács - határozathozatal nélkül – tudomásul vette a tájékoztatást.

5.

Egyebek

Haures Csaba, Cikó Község polgármestere: Ismételten felveti a következő témát. A 2000-es
évek elején, amikor a földterületet kivonták a művelési ágból, Cikó Község Önkormányzata
kölcsönszerződés keretében 10 millió forintot kapott a Re-Kom Nkft.-től. Az érintett
önkormányzatok, Bonyhád, Mohács, Komló, Mecseknádasd, Tolna, Szekszárd, Cikó vállalták,
hogy ezt az összeget százalékos arányban vissza fogják fizetni. Ezt azóta sem rendezték, ezért
az összeg Cikó Önkormányzat könyvében a mai napig tartozásként szerepel, a társaságnál
pedig követelésként jelentkezik. A megoldást illetően vannak ötletei.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Kéri, hogy az ülés után beszéljék meg az
elképzeléseket, és a következő ülésre állítsanak össze egy előterjesztést, ami mindenki
számára kezelhető.
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város Polgármestere: Néhány héttel ezelőtt tapasztalták,
hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. egyoldalúan megváltoztatta a bátaszéki hulladékudvar nyitva
tartásának időtartamát. Az Alisca Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
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alapján rögzítették a nyitvatartási időket, ezért felszólították mind a Vertikál Nonprofit Zrt.-t,
mind az Alisca Terra Nonprofit Kft.-t, hogy állítsák vissza a szerződés szerinti nyitvatartási
időt. Tudomása szerint több településen csökkentették a nyitvatartási időket, azonban a
szolgáltatóknak, illetve közszolgáltatóknak nincs lehetőségük egy közbeszerzés alapján
kiválasztott közszolgáltatási szerződést egyoldalúan módosítani. Megérti, hogy működési
problémák léptek fel, és próbálják racionalizálni a költségeiket, de ez nem megoldás. Nem
szeretné végignézni, hogy a nyitvatartási idő lecsökkenése miatt a polgárok illegális helyeken
rakják le a hulladékokat. Határozottan kéri Elnök urat, hogy járjon közbe ennek a
problémának a rendezésében.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: 2018. június 8-án a Polgármesteri Konzultációs Fórum
összejövetelére meghívja a Vertikál Nonprofit Zrt., illetve az Alisca Terra Nkft. képviselőit, így
lehetőség lesz jelezni a problémákat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács nyilvános ülését
8 óra 25 perckor berekeszti.

K.m.f.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

dr. Molnár Kata
jegyző
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