IV. 71-4/2014.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.
A társulási tanács ülésének helye:

A társulási tanács ülésének idıpontja:

7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Polgármesteri
Hivatal I. emeleti Konferencia Terme
2014. szeptember 25. (csütörtök) 10 óra

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a jelenlévık összesen 111.399 szavazattal rendelkeznek, a Társulási
Tanács határozatképes. A Társulási Tanács ülését 10 órakor megnyitja.
A napirendre vonatkozóan módosító javaslat nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi javaslatot, amelyet
a jelenlevık 111.399 igen szavazattal, egyhangúan elfogadtak a következık szerint:
NAPIREND

1.

A hulladék-elıválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban döntés a részvételi
jelentkezések érvényességérıl, érvénytelenségérıl, az eljárás részvételi szakaszának
az eredményességérıl, valamint az ajánlattételre felhívandó részvételi jelentkezık
megnevezésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje

2.

Döntés a 2014. III. negyedévi hulladéklerakási járulék megfizetésének módjáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje

3.

Tájékoztató a csurgalékvíz szintje miatt kialakult helyzetrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje
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1.

A hulladék-elıválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban döntés a részvételi
jelentkezések érvényességérıl, érvénytelenségérıl, az eljárás részvételi szakaszának
az eredményességérıl, valamint az ajánlattételre felhívandó részvételi jelentkezık
megnevezésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Elmondja, hogy többfelé próbált az elmúlt másfél évben
elmozdulni ebben a kérdésben, viszont a lerakási díj komoly kihívás elé állította a társulást.
Annak a híve, hogy olyan megoldást kell keresni, amely a legkisebb kockázattal jár. Erre az a
javaslat született - több szakértıvel is egyeztetve -, hogy írjon ki a társulás szolgáltatásra
vonatkozó közbeszerzéseket, és akkor gyakorlatilag a szolgáltatást nyújtónak a kockázata lesz
megépíteni a tárgyakat, és utána a termékek értékesítése is a feladata lesz. Reméli, hogy nyertest
lehet hirdetni jövı héten, el tud indulni az engedélyeztetés, a megépítés, akkor a következı év
elején már mőködhet az elıválogató. Sokan keresték meg, hogy eladnának 1-1,5 milliárd forintért
technológiát, de felmerül a kérdés, hogy utána mi történik a végtermékkel, nincs olyan
kapcsolatrendszer, hogy el lehessen adni, a másik pedig, hogy ilyen forrással a társulás nem is
rendelkezik.
Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Elmondja, hogy a tegnapi napon, e-mailen
megküldésre került valamennyi társulási tanács tagnak írásos formában az 1. napirendhez tartozó
elıterjesztés. A tárgyi közbeszerzési pályázat beadási határideje szeptember 18-a volt. Négy
pályázó váltotta ki a dokumentációt, és sajnos csak egy pályázat érkezett. A közbeszerzı, illetve a
bíráló bizottság megvizsgálta az ajánlatot, kiírt hiánypótlást, melyet a pályázó teljesített, így a
bíráló bizottság megállapította, hogy a pályázat érvényes és javasolja a társulásnak, hogy fogadja
el, mint érvényes ajánlatot és kérje fel a CWS Invest Kft.-t ajánlattételre. Ez egy következı
szakasza lesz a közbeszerzési pályázatnak, most kerül tisztázásra a mőszaki tartalom, illetve az
ajánlati ár.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 111.399 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

19/2014. (IX. 25.) sz. TT határozat
A hulladék-elıválogatóval kapcsolatos közbeszerzési
eljárásban
döntés
a
részvételi
jelentkezések
érvényességérıl, érvénytelenségérıl, az eljárás részvételi
szakaszának az eredményességérıl, valamint az
ajánlattételre
felhívandó
részvételi
jelentkezık
megnevezésérıl
1.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő
Megoldására Társulási Tanácsa a Közbeszerzési
Bíráló Bizottság javaslata és a Közbeszerzési
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szakvélemény alapján megállapítja, hogy a
„Hulladék feldolgozó létesítése és üzemeltetése, a
Re-Kom Nonprofit Kft. által hulladék lerakással
ártalmatlanításra kerülı EWC 20 03 01 kategóriába
tartozó
hulladékok
válogatása/feldolgozása/értékesítése céljából. Az
ártalmatlanításra kerülı mennyiség anyagában és
egyéb
módon
történı
hasznosítással
való
csökkentése.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
részvételi szakasza eredményesen lezárult.
2.

A Társulási Tanács megállapítja, hogy a CWS Invest
Kft. (7622 Pécs, Felsımalom utca 22.) részvételi
jelentkezése érvényes.

3.

A Társulási Tanács utasítja a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetıjét, hogy a CWS Invest Kft.-t hívja fel
ajánlattételre.

Határidı: 2014. szeptember 25.
Felelıs: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje

2.

Döntés a 2014. III. negyedévi hulladéklerakási járulék megfizetésének módjáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje

Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: A lerakási járulék ebben a negyedévben
valószínőleg 65.000.000,- Ft lesz, melyre nincsen fedezet, a bevételi oldalt nem tudták
megnövelni, nincs lehetıség a lerakási járulékot tovább terhelni közszolgáltatókra, illetve egyéb
szervezetekre sem. 8.600,- Ft-os bevételbıl 6.000,- Ft-ot kigazdálkodni lehetetlen, ezért tette azt
a javaslatot, hogy egy részletfizetési kérelmet nyújtsanak be az Országos Környezetvédelmi
Felügyelıségnek. Úgy véli, hogy ezt pozitívan fogják elbírálni, és nyer egy kis idıt a társulás.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Információi szerint 6.000,- Ft-on úgy tőnik, hogy
befagyasztásra kerül a lerakási járulék. A törvényalkotó szándékai nem láthatóak elıre. Reméli,
hogy 12 havi részletfizetést biztosít a társulás részére a hatóság, sikeres lesz a közbeszerzési
eljárás, és akkor jelentıs mértékben csökkeni fog a lerakandó hulladék, és a Re-Kom Kft. a
mőködéséhez szükséges forrásokat biztosítani tudja.
Kupás Levente Komló Város alpolgármestere: Meddig kell megfizetni a lerakási járulékot?
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: 2014. október 20-ig.
Kupás Levente Komló Város alpolgármestere: Nyerhet-e a társulás a részletfizetési
kérelemmel valamennyi idıt?
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Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Biztosan nyerni fog a társulás néhány
hónapot azzal, ha részletfizetést kér, hiszen 65.000.000,- Ft kifizetése veszélyeztetné a társulás
mőködését, a havi kb. 6,5 millió forint megfizetése kisebb terhet róna a társulásra. Bízik abban,
hogy az elkövetkezı idıkben lesz lehetıség pályázni. A lerakási járulék országos probléma,
reméli, hogy a döntéshozók ezt látják, azért is fagyasztottak be 6.000,- Ft-on a járulékot. Reméli,
hogy lesz kompenzációs pályázat.
Kupás Levente Komló Város alpolgármestere: Van lehetıség valamilyen kompenzációs
pályázatra?
Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Tudomásom szerint jelenleg nincs.
Kupás Levente Komló Város alpolgármestere: Mások, például a Bio-Kom hogyan tudja ezt
kigazdálkodni?
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: A Bio-Komról nincs információja. Javasolja a határozati
javaslat módosítását akként, hogy amennyiben jogszabály lehetıvé teszi, úgy kamatmentes
részletfizetést kérjen a társulás. 2014. februárjában volt egy pályázat, mely a piac mőködésével
nem találkozott. Reméli, hogy a kompenzációs rendszer átalakításra kerül.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Megérkezik az ülésre Appelshoffer Ágnes, Tolna város alpolgármestere.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy 12 havi
kamatmentes részletfizetési kérelmet nyújtson be a társulás, amelyet a Társulási Tanács
123.122 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

20/2014. (IX. 25.) sz. TT határozat
Döntés a 2014. III. negyedévi hulladéklerakási járulék
megfizetésének módjáról
Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség
Települési
Szilárdhulladékai
Kezelésének
Korszerő
Megoldására Társulási Tanács felkéri a Re-Kom Nonprofit
Kft. ügyvezetıjét, hogy a 2014. III. negyedévi
hulladéklerakási járulék megfizetésével
kapcsolatban
terjesszen elı tizenkét havi kamatmentes részletfizetési
kérelmet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fıfelügyelıséghez.

Határidı: 2014. október 3.
Felelıs: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje
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3.

Tájékoztató a csurgalékvíz szintje miatt kialakult helyzetrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje

Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: A csurgalékvíz kérdése Cikón problémát
okoz. Az elızı évek alatt sikerült egy jelentısebb mennyiséget összegyőjteni a csurgalékvízbıl.
Valószínőleg nem használták ki az elızı szárazabb nyarak lehetıségeit, nem sikerült annyira
elpárologtatni a csurgalékvíz feleslegét, mint ahogyan lehetett volna. Az idei év rendkívül
csapadékos volt, a párologtatásra nem volt lehetıség, sıt, jelentıs mértékben megnıtt a
mennyisége. Ezt kezelik, mely többletköltséggel jár, az átemelı-szivattyúk 24 órában mőködnek,
hogy fent tudják tartani a rendszert, mely jelentıs megterhelés a szivattyúnak, így javasolja a
társulásnak egy új szivattyú beszerzését az üzem biztonsága miatt. Elmondja, hogy a
csurgalékvízre találnak a jövıben valamilyen mőszaki megoldást, amivel tudják kezelni ezt a
jelentıs mennyiséget, vannak alternatívák. Reméli, hogy a következı ülésre már konkrét mőszaki
megoldással és az azokhoz tartozó költségekkel is tud referálni, és a társulás el tudja dönteni,
hogy milyen irányba induljon el. 10-100 millió forint között mozognak a mőszaki megoldások
költségei.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Támogatja a Kohl József által elmondottakat. Kéri, hogy
lépjenek ebben a kérdésben, remélhetıleg a következı ülésen, amikor is lesznek alternatívák és
hozzájuk tartozó költségvetések. Tavaly 30 fok felett volt a hımérséklet, ha akkor a technológiai
eljárásoknak megfelelıen locsolták volna a hulladéktesteket nem lenne semmilyen gond, de most
még idıben tudják kezelni ezen problémát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács tagok – határozathozatal nélkül – tudomásul veszik a tájékoztatót.
Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Szeretne hozzájárulást kérni a társulástól.
Elmondja, hogy három használt kisbuszt vásárolt a Re-Kom Nonprofit Kft. Két öreg Ford Tranzit
busz van, mely csak telepen belüli használtra alkalmas. A harmadiknál motorprobléma van,
korrodálódik a kasznija is, melyre 600.000,- Ft-os javítási költséget kalkuláltak a motor
megjavítása nélkül. Úgy véli, ennyi pénzt ilyen idıs jármőre nem szabad költeni. Javasolja, hogy
egy új kisbuszt vásároljanak. Nyílt végő pénzügyi lízinget javasoltak, mely hosszú távon jobb
megoldás, mint a vétel. Nem kellene szervizre többszázezer forintot költeni sem.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Támogatja az ötletet, és javasolja, hogy a 2014. október
10-ei ülésen térjenek vissza erre. Addig felkéri Kohl Józsefet, hogy tájékozódjon e kérdésben.
Bognár Jenı Bátaszék Város polgármestere: Elmondja, hogy hasonló helyzetbe került a
településük korábban. Javasolja, hogy Baján is érdeklıdjön a Fordnál Kohl úr, mivel ott sokkal
olcsóbb, mint másutt.
Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Az a baj, hogy a Fordnál modellváltás
volt, így 4-5 hónapot kell várni a jármőre, addig bérelni kellene. Az Opelnél modellváltás lesz,
még van 1-2 kifutó darab, ott 6.600.000,- Ft-os ajánlatot kapott.
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Bognár Jenı Bátaszék Város polgármestere: Javasolja, hogy most döntsenek ebben a
kérdésben.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Nem tudja, hogy kell-e kezességet vállalni a társulásnak,
így úgy véli, hogy informálódjon Kohl József, és a következı ülésen lehet róla döntést hozni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 10 óra 30
perckor berekeszti.

K.m.f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Ács Rezsı
Társulási Tanács elnöke

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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