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Tisztelt Közgyőlés!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény
6.§ (4) bekezdése alapján a polgármester évente legalább egyszer beszámol a képviselıtestületnek a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl és a társulási cél
megvalósulásáról. Figyelemmel a jogszabályi rendelkezésekre beszámolómat az alábbiakban
terjesztem a Tisztelt Közgyőlés elé.
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás a feladatok hatékonyabb végzése érdekében
létrehozta saját társulási operatív tanácsát, amely a társulási tanácsülések közötti idıszakban
az operatív napi feladatokat ellátta.
A társulási operatív tanács tagjai Szekszárd, Bátaszék, Bonyhád, Cikó, Komló,
Mecseknádasd, Mohács és Tolna, akik a hulladékgazdálkodási kistérségek
önkormányzatainak teljes jogú képviseletét is ellátják.
A társulási operatív tanács 2010-ben 7 tanácsülést tartott.
Az operatív társulási tanács 2010-ben elsı ülését március 8-án tartotta, ahol határozat
született arról, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetése a konzorcium gesztorától Siófok
Város Önkormányzatától elszámolást kérjen az önrész befizetésekkel és a beruházás mőszaki
teljesítésével kapcsolatban.
Javasolta az operatív tanács, hogy a konzorcium koordinációs irodáját Somról helyezzék át
Bonyhádra, felhatalmazta a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy a koordinációs
értekezleteken a „Déli” önkormányzatok érdekeit teljes jogkörrel képviselje. Felkérte továbbá
az ügyvezetést arra is, hogy készítsen tervet a Kft. humán struktúrájának kialakítására,
készítse el a mőködés pénzügyi tervét és határozza meg a várható költségeket.
A második ülésen 2010. április 28-án határozat született a Re-Kom Nonprofit Kft.
felügyelıbizottsága létszámának 3 fıre történı csökkentésérıl, mert a köztulajdonban lévı
gazdasági társaságok takarékos mőködésérıl szóló jogszabály úgy rendelkezett, hogy 200
millió forint alaptıke alatti társaságoknál a felügyelıbizottság tagjainak létszáma nem lehet
több mint 3 fı. Ezért az operatív tanács 2010. május 15-i hatállyal visszahívta a
felügyelıbizottság tagjait és új tagokat választott Dr. Haag Éva, Schaffer Róbert és Cséplıné
Borsos Jolán személyében.
Artim Andrásné a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje tájékoztatta a tanácsot a társaság
hitelfelvételének állásáról. Az ajánlatkéréseket 7 pénzintézetnek küldték meg, az ajánlatokkal
kapcsolatos határidıt május 20. napjában jelölték meg.
A harmadik ülésen 2010. július 15-én Artim Andrásné ügyvezetı tájékoztatta a tanács tagjait
a Cikói Hulladékkezelı Központban megindult próbaüzemrıl. Elmondta, hogy a
próbaüzemmel kapcsolatos szakmai munkát egyrészrıl az Alisca-Terra Kft. üzemeltetési
igazgatója Németh László, másrészrıl a Bonycom Kft. mőszaki igazgatóhelyettese Lovász
Attila irányítja. Tájékoztatást adott arról is, hogy rövid idın belül megkezdıdhet a lerakótérbe

történı hulladékszállítás is. De figyelembe kell venni a mőszaki ellenır által felvetett
hiányosságok megszüntetését.
Felhívta a tanács a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás területén mőködı közszolgáltatókat,
hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. és a közöttük létrejövı alvállalkozói szerzıdés tervezetre
2010. július 26-ig írásbeli észrevételeket tegyenek annak érdekében, hogy az operatív tanács
dönthessen az alvállalkozói szerzıdés végleges szövegérıl.
Ács Rezsı javasolta a Re-Kom Nonprofit Kft. szervezeti felépítésének átalakítását és az
eddigi két ügyvezetı és cégvezetı helyett egy ügyvezetı alkalmazását.
Határozat született arról, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló társulási
operatív tanács a két ügyvezetı és cégvezetı megbízatását 2010. július 31-i hatállyal
visszavonja.
A társaság ügyvezetıi feladatainak ellátására Dr. Sárosi József szekszárdi lakost választotta
meg, határozatlan idıre. Az ügyvezetı díjazása havi bruttó 400.000,-Ft.
A társulási operatív tanács Artim Andrásné és Vida János ügyvezetı, valamint Magyari
Tamás cégvezetı a társaság érdekében végzett munkáját elismerte és megköszönte és döntött
arról, hogy a tisztségviselık által végzett munka javadalmazásáról 2010. november 30.
napjáig határoz.
A következı ülés 2010. augusztus 17-én volt. Ezen határozat született arról, hogy Ács Rezsı
elnök folytasson le további egyeztetést a két kötelezı érvényő ajánlatot tévı pénzintézettel
2010. augusztus 27. napjáig. A két pénzintézet a Raiffeisen Bank Rt. és az OTP Bank Nyrt.
volt.
Az operatív tanács a Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálójául 5 éves idıtartamra az eddigi
könyvvizsgálót Faddi László pécsi lakost választotta meg. Határozat született arról, hogy a
Re-Kom Nonprofit Kft. részére 3.000.000,-Ft kölcsönösszeget biztosít a társaság a mőködési
költségek fedezésére figyelemmel arra, hogy a társaság bevétellel még nem rendelkezik.
Határozat született arról is, hogy a Cikói Hulladékkezelı Központban a próbaüzem idejére
7.000,-Ft lerakási díjat kell a beszállító közszolgáltatóknak fizetniük.
Az ötödik ülés 2010. szeptember 13-án volt. Ezen az ülésen az operatív tanács felkérte
elnökét, hogy hívja fel a két indikatív ajánlatot tévı pénzintézetet arra, hogy írásban
nyilatkozzanak arról, hogy a 850.000.000,- Ft hitelösszeg folyósítását akkor is vállalják, ha a
Re-Kom Nonprofit Kft. a Cikói Hulladékkezelı Központ vonatkozásában csak ideiglenes
használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Az operatív tanács a Re-Kom Nonprofit Kft. mőszaki igazgatóhelyettesének Lovász Attila
bonyhádi lakost kinevezte és felhívta az ügyvezetıt munkaszerzıdés megkötésére.
A hatodik ülés 2010. szeptember 20. napján volt. Az operatív tanács határozatával eldöntötte,
hogy a pénzintézeti ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. kötelezı érvényő kötvény kibocsátási
ajánlatát fogadja el 850.000.000,- Ft-nak megfelelı össznévértékő forintban vagy euróban
denominált, multicurrency jellegő, változó kamatozású 10 év futamidejő kötvény kibocsátásra
vonatkozóan. Ezen az ülésen születettek határozatok azokról a kérdésekrıl, amelyeket a
pénzintézet a kötvény kibocsátás kapcsán igényelt.
A hetedik ülés 2010. november 17.-én volt. Ezen az ülésen az operatív tanács hozzájárulását
adta ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a Re-Kom Nonprofit Kft. bankszámlájára utalja a
kibocsátott kötvénybıl azon pénzösszeget, amely az önkormányzatok által befizetett önrész és
az önkormányzatok illetve a közszolgáltatók által megelılegezett elıkészítési költségek
kifizetésére szolgál. Kötelezte a Re-Kom Nonprofit Kft.-t, hogy az egyes önkormányzatoknak

és közszolgáltatóknak járó pénzösszeget számlájukra átutalja. Döntött a tanács arról is, hogy
elıkészítı költségként a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részére 12.821.032,- Ft + ÁFA
összeget, az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. részére bruttó 14.708.295,- Ft-ot fizessen
ki, továbbá fizesse meg Bonyhád Város Önkormányzat részére benyújtott számlával igazolt
elıkészítı költségeket.
Az operatív tanács hozzájárulását adta, utólag jóváhagyta a Siófok Város Önkormányzat, mint
gesztor által aláírt kivitelezési szerzıdésmódosítást.
Döntött a tanács arról, hogy a Cikói Hulladékkezelési Központ földterületének használatáért
felmerülı bérleti díjat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2009. július 01. napjától kezdıdıen
kamatmentesen fizesse meg Bonyhád városának és Cikó községnek. Felhívta az ügyvezetıt,
hogy a végleges bérleti szerzıdés tervezetét készítse el. Megbízta a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetıjét, hogy kössön szerzıdést a társaság könyvvizsgálójával Faddi Lászlóval és
mőszaki végzettségő szakemberrel, annak érdekében, hogy a beruházás számláit vizsgálják át
Siófokon, és állapítsák meg, hogy a gesztor által elıterjesztett kamatigény mennyiben
megalapozott.
Megállapítható, 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” üzemeltetıje a kizárólagos tulajdonát
képezı 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 megfelelıen történjen. A megállapított
lerakási és szolgáltatási díjak mértékénél figyelembe veendı a lakosság teherbíró képessége,
de természetesen be kell tartani azokat a rendelkezéseket, amelyek a fenntartható fejlıdést
szolgálják, és lehetıvé teszik, hogy a hulladékkezelı központ 20 éves mőködésének leteltekor
a felhalmozott pénzösszegekbıl kiépíthetı legyen egy új hulladékgazdálkodási rendszer.
A kötvény kibocsátással lehetıvé vált az is, hogy a társulás tagjai visszakapják az általuk
befizetett önrészt, és elıkészítı költségeket. Ezen pénzösszegek átutalása az önkormányzatok,
illetıleg a közszolgáltatók részére megtörtént.
A következı feladatot az jelentette, hogy az üzemeltetéssel megbízott Re-Kom Nonprofit Kft.
megszerezze azokat a mőködéséhez szükséges használatbavételi és környezetvédelmi
engedélyeket, amelyek birtokában megindulhat a hulladék átrakók és hulladékudvarok,
valamint komposztálók mőködése.
Az engedélyek beszerzése a Balaton és Sió Nonprofit Kft. feladata lett volna, de az ügymenet
gyorsítása érdekében a Re-Kom Nonprofit Kft, az engedélyek beszerzését átvállalta és a
szükséges kérelmeket 2010. decemberében az illetékes hatóságokhoz beadta.

Fentiekre tekintettel elmondható, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi
mőködése sikeres volt, és remény van arra, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer
mőködtetése a továbbiakban is sikeres lesz.
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolót a Társulási
Tanács a 2011. május 26-i ülésén elfogadta.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2011. szeptember 8.

Ács Rezsı
Alpolgármester
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése
alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester

