IV. 71-3/2014.

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. június 5. (csütörtök) 10 óra

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a jelenlévık összesen 120.036 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 120.036 igen szavazattal, egyhangúan elfogadtak a következık szerint:
NAPIREND
1.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás mőködésének 2013. évi
tapasztalatairól
(1. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

2.

Döntés a 2014. I-II. negyedévre járó hulladéklerakási járulék megfizetésérıl
(2. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

3.

A 2014. évi üzleti terv elfogadása
(3. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

4.

Döntés a hulladék-elıválogatóval kapcsolatban
(4. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

5.

Egyebek

1

1.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás mőködésének 2013. évi
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Ismerteti a beszámolót a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 120.036 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:

15/2014. (VI.5.) sz. TT határozat
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási
2013.
évi
Társulás
mőködésének
tapasztalatairól
A Társulási Tanács a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás 2013. évi mőködésérıl szóló beszámolót
tudomásul veszi, elfogadja.
Határidı: 2014. június 5.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulás Tanács elnöke

2./

Döntés a 2014. I-II. negyedévre járó hulladéklerakási járulék megfizetésérıl
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

Kohl József ügyvezetı: Ismerteti a 2014. I-II. negyedévre járó hulladéklerakási járulék
megfizetésére vonatkozó elıterjesztést.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy átmeneti jelleggel olyan döntést hozzon a
tanács, mint amilyet tavaly is hoztak, miszerint a Re-Kom Kft. fizeti kölcsön formájában az I-II.
negyedévre járó hulladéklerakási járulékot, amelynek visszafizetési határideje 2014. december
31. Tehát a felhalmozási alap terhére kölcsön formájában a Társulás a Re-Kom Kft-nek biztosítja,
magát a járulékot a Re-Kom Kft-nek fizeti, a kölcsön visszafizetésének határidejét elsı körben
2014. december 31. napjában állapítaná meg. A hulladéklerakási járulék 6.000,- Ft/tonna.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 120.036 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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16/2014. (VI.5.) sz. TT határozat
Döntés a 2014. I-II. negyedévre
hulladéklerakási járulék megfizetésérıl

járó

A 2014. I-II. negyedévre járó hulladéklerakási
járulékot átmenetileg a Re-Kom Nonprofit Kft.
finanszírozza meg, melyre a társulásnak fizetendı
használati díj nyújt fedezetet.
Határidı: 2014. június 5.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

3.

A 2014. évi üzleti terv elfogadása
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

Kohl József ügyvezetı: Ismerteti a 2014. évi üzleti tervet.
Polics József Komló város polgármestere: Az üzleti tervben az látható, hogy arra alapoz a
tanács, hogy a szolgáltató cégek biztosítják az árbevétel 90 %-át. Vannak a mőködési irányba
deficitjei a tanácsnak. Van lerakási járulékprobléma, erre a megoldás, hogy emeljék meg 6.000,Ft-tal. Úgy gondolja, hogy cégeik ezt nem tudják kigazdálkodni. Nem lát olyan javaslatot, ami a
rajtuk kívüli árbevételi lehetıségét kutatná, keresné. Nincs konkrét javaslat arra vonatkozóan,
hogyan tudnák költségeiket csökkenteni, árbevételüket növelni. Náluk folyamatos gondot jelent a
biomassza kazánnál a hamu kérdése. Most pontos összeget nem tud, de kb. 20.000.000,- Ft-ot
kifizetnek valakinek, hogy kezdjenek valamit a hamuval. Számos kérdés merül fel. Felvette-e a
kapcsolatot a tanács a komlói Főtıerımő Zrt-vel, hogy tud-e a Re-Kom Kft. kezdeni valamit a
hamuval. Felvette-e a kapcsolatot Pakssal, hogy valamilyen formában együtt tudnának-e
mőködni? Az ilyen irányú dolgokat hiányolja az üzleti tervbıl. Hosszú távon kellene
meghatározni a stratégiát, amivel fent tudják tartani a rendszert. Határozottabban kellene elıre
lépni.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Amikor elıször kezdett el a tanács foglalkozni a
hulladéklerakási díjjal, akkor azon az állásponton volt, hogy ezt nem a Re-Kom Kft-nek kell
fizetni, hanem a szolgáltatóknak. Amennyiben bármilyen kompenzációs rendszer kialakítására
kerül sor az a közszolgáltatókat vagy az önkormányzatokat éri el. A lerakót üzemeltetıt ez nem
érinti. Az akkori Operatív Tanács azt a döntést hozta, hogy a Re-Kom Kft. fizesse meg a
járulékot.
Kohl József ügyvezetı folyamatosan próbál újabb lehetıségeket keresni.
A jogi szabályozás, a jogi környezet teljesen kiszámíthatatlan. Reméli, hogy ez ügyben elırelépés
történik.
Kellett volna egy hosszabb felkészülési idıszak.
Fel fogja élni a tanács azon tartalékait, amelyeket a siófoki elszámolás céljából különített el.
Több technológia van a piacon, de nagyon kevés olyan, mely több évre visszamenılegesen
gyakorlati mőködéssel alátámasztott adatokkal tud szolgálni.
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Kohl József ügyvezetı: Más bevételi forrás után kell nézni. Úgy véli, hogy a Re-Kom Kft-nek
nagyon szők a rendelkezésre álló anyagi, személyi és eszközállománya. Nincs olyan kapacitása,
hogy különbözı területekrıl szállítson be hulladékot. Engedélyük van. Ahhoz, hogy újabb
területek felé tudjanak nyitni, ahhoz beruházni kell. Erre nincs keret. A hamu vonatkozásában
elindították a folyamatot, ott engedélyt kell módosítani, mert jelenleg nem alkalmasak annak
befogadására. A komposztáló telep nem mőködik, mert nincs zöldhulladék. Minden szolgáltató a
sajátját használja, egyedül Bonyhádról érkezett, de minimális mennyiségben. Próbálkoztak
szelektív hulladékgyőjtéssel, de korlátozottak a lehetıségeik.
Polics József Komló Város polgármestere: Javasolja, hogy állapítsanak meg egy konkrét
határidıt, ameddig az ügyvezetı megvizsgálja a bevételnövelı lehetıségeket.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: 2014. szeptember 30-ai határidıt javasolja.
Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város alpolgármester: Az üzleti tervben az olvasható, hogy a
projekten kívüli hulladékszállításnál Aparhanton és Kurdon kívül van egy harmadik település.
Melyik ez? Adókat és fizetendı bírságokat terveztek az üzleti tervbe. Itt milyen bírságokról van
szó és milyen összegben? Tudomása szerint a szellemi-fizikai dolgozók aránya elhúz a szellemi
dolgozók irányába. Kívánnak-e ezen változtatni a jövıben?
Kohl József ügyvezetı: A harmadik település Mekényes. Elmondja, hogy 1.000.000,- Ft-os
tételt terveztek be adókra és bírságokra. Van 200.000,- Ft-os bírság a csurgalékvíz mennyisége
miatt. Van egy 200.000,- Ft-os határozat a 2012. éves jelentés hiányosságai miatt. Ezt
megpróbálják tovább terhelni a jelentést készítı szakcég felé. Van még három eljárás
folyamatban a környezetvédelmi felügyelıségnél.
A szellemi dolgozók létszáma egy fıvel csökkent, helyére nem kívánnak felvenni senkit. A
válogatócsarnokba a fizika létszámot bıvíteni szeretnék. Nem tudják teljesíteni azt a válogatási
mennyiséget, amit a szolgáltatók behoznak.
Tavalyi ellenırzésnél probléma volt, hogy nincsenek nyitva a hulladékudvarok. Elmondja, hogy
ı nem tudja üzemeltetni, nem üzemeltetheti, a Bio-Kom és a Dél-Kom feladata, megadták
részükre a kért befogadó nyilatkozatot.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Elmondja, hogy vállalták a hulladékudvarok megnyitását.
Kéri a Re-Kom Kft. ügyvezetıjét, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a társulásnak
milyen jogi lehetısége van a közszolgáltatók felszólítására arra vonatkozóan, hogy a nem
üzemelı hulladékudvarok vonatkozásában kötelezze ıket arra, hogy tartsák be a közös
vállalásukat, tartsák be a szerzıdést. Az esetleges bírságot vagy kötbért rájuk fogják terhelni. A
cél nyilvánvalóan az, hogy a lakók használják ezen udvarokat, hiszen azért épültek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati
javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 120.036 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
17/2014. (VI.5.) sz. TT határozat
A 2014. évi üzleti terv elfogadása
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A Társulási Tanács a 2014. évi üzleti tervet
elfogadja azzal, hogy Kohl József a Re-Kom
Nonprofit Kft. ügyvezetıje 2014. szeptember 30.
napjáig megvizsgálja
azon
lehetıségeket,
melyekkel a társaság bevételének növekedése
idézhetı elı.
Határidı: 2014. június 5.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

4./

Döntés a hulladék-elıválogatóval kapcsolatban
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Régóta próbálkozik azzal, hogy az elıválogató kapcsán
olyan megoldást találjon, mellyel a kockázatukat, mint önkormányzat és mint társulás
minimálisra csökkentse, viszont olyan megoldást nyújtson számukra, mely követendı lehet a
jövıben. Tárgyaltak különbözı befektetıkkel, technológiát szállító vállalkozásokkal, de úgy véli,
hogy egy megoldás lehet számukra, ami megoldható, melyre felhatalmazást szeretne kérni, és a
Re-Kom Kft-t felkérni a levezénylésére. Kiírnának egy szolgáltatási közbeszerzést, valaki
megépíti az elıválogatót, a Re-Kom Kft. átadná a hulladékot, melyet a sikeres pályázó a
rendszerén átfuttat, majd visszaadja a Re-Kom Kft-nek, amit le kell rakni. Innentıl az ı
kockázata az, hogy mibıl építi meg az elıválogatót, hogy milyen technológiát alkalmaz és utána,
hogy a végtermékeket hogyan adja el a piacon. Rengeteg olyan cég keresett meg, mely
technológiát szállított volna. Azzal azonban nem lesz elırébb a társulás, hiszen jelentıs probléma
a végtermék értékesítése. 1-1,5 évvel ezelıtt volt egy német cég, mely egy effajta dologban
partner lett volna. A cég sajnálatos módon a jogi szabályozás következtében visszalépett.
Javasolja, hogy a társulás kérje fel a Re-Kom Kft-t, hogy írjon ki egy közbeszerzést a szolgáltatás
igénybevételére azzal a feltétellel, hogy az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja a
társulás. Amennyiben értékelhetı pályázatok érkeznek, akkor egy elnökségi egyeztetését
követıen a társulási tanács elé hozzák a pályázatot. Ez a hatezer forint feszíti a társulást.
Amennyiben elindul az eljárás, úgy a következı év elején lesz belıle valami. Ehhez a
technológiához területet kell biztosítani. A nyertes pályázó felelıssége és kockázata lesz az, hogy
honnan szerez erre forrást, milyen technológiát épít be, és mit csinál a végtermékkel, valamint
hogyan reagál a jogszabályváltozásokra.
Kovács János Szedres Község polgármestere: Egyetért a javaslattal. Mi történik azonban
akkor, ha nem találnak megfelelı pályázót?
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: A tárgyalások során találkozott olyan cégekkel, akik
nyitottak egy ilyen feladatra. 1,5 milliárd forintba kerül. Somon most épül egy 2,6 milliárd
forintért épülettel, technológiával.
Polics József Komló Város polgármestere: Az elnök úr által elıvezetett megoldás a jó
megoldás. Idıt kell nyerni, átalakuló jogi helyzetben van a társulás. Nincs abban a helyzetben a
társulás, hogy egy 2,5 milliárdos beruházásról döntsön, erre vonatkozóan nem lát sem hazai, sem
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külföldi pályázatot kiírva. A felkészülési idıszak kevés volt a lépcsızetes lerakási járulék
bevezetésére. Jövıre ez 9.000,- Ft lesz, ami még jobban arra készteti a társulás tagjait, hogy a
lerakott mennyiséget csökkentsék. Több ilyen irányú beruházás van folyamatban, például Pécsen
is. Hozzájuthatnak olyan információkhoz, melyekkel nem biztos, hogy jelenleg rendelkeznek.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: A mai Magyarországon a hulladékgazdálkodási
rendszerekben a tervezet szintjén éves szinten 800.000 tonna RDF elıállítását tervezték be.
Befogadói oldalról 370.000-380.000 tonna RDF válik lehetıvé a vértesi erımő átépítésével. A
keletkezett RDF 50 %-a lesz eladható. Lehet öt év múlva lesznek olyan kazánok, amelyeket
RDF-vel lehet főteni majd.
Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város alpolgármester: Van terület, ahol lehet terjeszkedni. Az
alapcél, hogy a lerakó élettartama minél hosszabb legyen.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Lesz egy kézi válogatás része is amellett, hogy egy optikai
válogató rendszer beépítését jelenti, ezért vélhetıen a munkabérköltségben is lesz megtakarítás,
mert a munkavállalók egy részét át tudják bérmunka formájában is adni, mely további
költségcsökkenést idézhet elı. A Re-Kom Kft. nagyon alacsony költségekkel dolgozik, köszöni
az ügyvezetıknek, abszolút partnerek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 120.036 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
18/2014. (VI.5.) sz. TT határozat
Döntés a hulladék-elıválogatóval kapcsolatban
A Társulási Tanács felhatalmazza a Re-Kom
Nonprofit Kft-t a célból, hogy írjon ki egy
közbeszerzést a szolgáltatás igénybevételére azzal
a feltétellel, hogy az eredménytelenné nyilvánítás
jogát fenntartja a társulás.
Határidı: 2014. június 5.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 11 órakor
berekeszti.
K.m.f.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Ács Rezsı
Társulási Tanács elnöke

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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