Iktatószám: IV/A. 13/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2016. április 15-én
(pénteken) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) Bödő
termében tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

A külön íven szereplő települések képviselő-testületei
által delegáltak és meghívottak.

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a
100 tagú társulásból 23 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó települések
lakosságszáma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések lakosságszáma
116.124. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, amelyet a jelenlevők
116.124 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak a következők szerint:

NAPIREND

1.

A Re-Kom Nonprofit Kft. új Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

2.

A Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előválogató működéséről és a
víztisztító berendezés működésének megkezdéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

3.

Ismertető a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változásokról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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4.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett vagyontárgyaknak a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe történő
átadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

5.

Egyebek

1.

A Re-Kom Nonprofit Kft. új Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést. Bonyhád Város Önkormányzata
által delegált tag lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról, a Képviselő-testülete már döntött a
Re-Kom Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjáról Szabó Tibor személyében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 116.124 szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következő határozatot hozta:
5/2016. (IV. 15.) TT határozat
A
Re-Kom
Nonprofit
megválasztásáról

Kft.

felügyelőbizottsági

tagjának

A Társulási Tanács a Re-Kom Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának,
Énekes Andrea lemondását 2016. március 9. napjával elfogadja.
A Társulási Tanács 2016. április 15. napjától kezdődő hatállyal 5 éves
időtartamra a Re-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagjává
megválasztja Szabó Tibor, Bonyhád, Kós Károly u. 11. szám alatti lakost.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2.

A Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előválogató működéséről és a
víztisztító berendezés működésének megkezdéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést.
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Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A víztisztító berendezés fizikailag összeállt,
viszont sokáig nem tudta produkálni azt az eredményt a helyszínen, ami laboratóriumi
körülmények között sikerült. Az üzemeltetési engedélyt még nem kapta meg a létesítmény, a
próbaüzem tart. A vízmintákat a héten leveszik, ezek meg fognak felelni, így várhatóan 1-2 héten
belül el tudja kezdeni a működést. Ennek tavaly októberében kellett volna megtörténnie, de ez
egy új technológia, így kijöttek gyermekbetegségek, amiket ki kellett küszöbölni. Az idei januárfebruári csapadékos időszak miatt viszont megint annyira feltelt a csurgalékvíz medence, hogy
meg kellett kezdeni a szállításokat. Ezeket leállították, és most megint beállt egy vízszint, amit
tudnak kezelni. Ehhez a késedelemhez tartozik egy kötbér, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos ideig
ingyen fognak szolgáltatni. Az, hogy meddig tart, attól függ, mikor tud megkezdődni az
üzemeltetési szakasz.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy beszéljenek a pénzügyi oldalról is, mert ez a
Re-Kom Nonprofit Kft. működési szempontjából lényeges. Eddig az ártalmatlanítás és az elszállítás
költsége köbméterenként 7.000,-Ft felett volt.
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ezzel az új technológiával jelentősen olcsóbb
lesz, kb. 3.200,-Ft lesz köbméterenként. Továbbá várják a pályázati forrásokat. Úgy néz ki, hogy
10 víztisztító berendezésre lehet majd pályázni országosan. Jó eséllyel pályáznak majd egy ilyen
berendezésre.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A Társulás jelenleg a köbméter után fizet egy kezelési díjat,
és a víztisztító berendezés nem a Re-Kom Nonprofit Kft. tulajdona. Meg tudja venni a Társulás, ha
pályázni fog.
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Saját tulajdon esetén 300-500,-Ft lenne
köbmétere.
A Társulási Tanács a fenti tájékoztatást – határozathozatal nélkül - egyhangúlag tudomásul
vette.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy az elhangzottakat kapcsolják össze a 3.
napirendi ponttal.
3.

Ismertető a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változásokról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az előválogatóval kapcsolatban azt kell tudni,
hogy a CWS Invest Kft. megkezdte volna a szolgáltatási szakaszt, viszont ennek van egy akadálya,
hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. nem tudta megszerezni az IPPS engedélynek a módosítását. Amíg
ők nem kapják meg az engedélyt, a Re-Kom Nonprofit Kft. sem tud lépéseket tenni. A jó kapcsolat
ellenére ez hónapok óta húzódik. Február végére ígérték, hogy megkapják az engedélyt, de még
mindig nem történt meg: volt három hiánypótlásuk, helyszíni ellenőrzést is tartottak. Véleménye
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szerint 1-2 héten belül megkapják az engedélyüket, ami után indulhatna a szerződésszerű
teljesítés mindkét fél részéről. Ezt a jogszabály-változások keresztül fogják húzni. Van már
megjelent jogszabály és jogszabály-tervezet. A CWS Invest Kft. már jelezte, hogy ezek tükrében
szeretnék a szerződésük felülvizsgálatát. Bevételeik eddig több forrásból származtak: kaptak
pénzt a válogatásért, a haszonanyag-tulajdonjoga az övék, a MHI vagy OHI-s támogatás egy részét
is megkapták volna, illetve a lerakási járulék csökkentése után is kaptak volna jutalékot. Az állami
holding létrehozásával ezekből hármat el is veszítenek. A haszonanyag-tulajdonjoga és az ez után
igényelhető támogatás a Holdinghoz kerül. Továbbá van egy háttérmódosítás folyamatban. A
válogatási maradék után ugyanúgy meg kell fizetni a 6.000,-Ft-os lerakási járulékot, mint a nem
válogatott hulladék után. Ezzel a felállással a CWS Invest Kft. léte megkérdőjelezhető: szükségese, illetve gazdaságos-e. Ők is számoltak előre, ezért is kezdeményezték a felülvizsgálatot, de
véleménye szerint érdemben mindaddig nem lehet erről beszélni, amíg a jogszabály-változások
meg nem jelennek. Kérte a CWS Invest Kft-től, hogy tegyenek javaslatot arra, milyen formában
módosítanák a szerződést, hogyan képzelik a továbbműködést, de erre egyelőre válasz nem
érkezett.
A Társulási Tanács a fenti tájékoztatást – határozathozatal nélkül - egyhangúlag tudomásul
vette.
4.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett vagyontárgyaknak a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe történő
átadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést. Április 1-től megindult a
holdingszerű működés, ami a közszolgáltatók első 2 hónapját jelentősen megnehezíti, mert kb. 2
hónap múlva kapják meg az első ellenszolgáltatást vagy díjat. Mindez történik majd úgy, hogy a
mai napig nem látják, hogy azok a plusz-mínusz tételek, amik egy literre vetített támogatást
jelentik, hogyan fognak alakulni. Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos javasolta, hogy vegyék fel
napirendre a vagyon kérdését, mert abban a konzorciumnak kell majd döntenie. Siófok részéről
azonban nem történt előrelépés, hogy a konzorciumi tanács ülését összehívják az ilyen fontos
döntések meghozatala érdekében. A konzorciumi ülésen kell egy egységes álláspontot képviselnie
a Társulás tagjainak. Ami itt a Társulási Tanács ülésén elhangzik, azt az álláspontot fogják
képviselni azon az ülésen. Jelenleg van 1 literre vetített tarifa, de az nem világos, hogy ez a tarifa
tartalmazza-e a vagyon amortizációs díjat vagy nem. Vagy ha a vagyont átadják vagyonkezelésbe,
akkor ez még tovább csökken és kikerül belőle ez a tétel, és akkor nem tudják, mennyi lesz a vége.
Minden közszolgáltató számolt, nem lesz egyszerű ebből a pénzből sem kijönni. Ha megjelennek
a jogszabályok, tisztázódik a helyzet, a közszolgáltatók újra számolhatják az üzleti évüket, és akkor
csak ebben a témában kell egy ülést tartani, továbbá kezdeményezni fogják, hogy Siófok is hívja
össze a konzorcium ülését. Köztes állapot van: nem tudják, hogy a számok mögött milyen tételek
vannak. Egy részét ismerik, másik részét nem. Az irány feltételezhetően az, hogy nagyobb
közszolgáltatók jöjjenek létre egy megyében vagy egy térségben. Szeretné, ha ebben a körben
tovább tudnák vinni a hulladékszolgáltatást, mert jól működik a rendszer.
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Polics József, Komló Város polgármestere: A CWS Invest Kft. a szerződésben foglalt
kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette?
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Van egy vitájuk, hogy a próbaüzemet
megkezdték-e vagy sem. A Re-Kom Nonprofit Kft. azon a véleményen van, hogy ez nem történt
meg, ezért egy 12 millió Ft-os kötbér követelésük van az irányukba. Egy elmaradásuk ugyanakkor
nekik is van: 40 millió Ft-os óvadékot kellett volna letenniük a szolgáltatás megkezdésével egy
időben, de ez nem állt a rendelkezésükre, ezt nem tudták megtenni.
Polics József, Komló Város polgármestere: A próbaüzem alatt a szerződésben foglalt különböző
válogatási százalékokat tudta produkálni a CWS Invest Kft.?
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A próbaüzem alatt nem volt semmiféle
kötelezettsége. A 40%-os eltérítés, ami a szerződésben szerepel, a háttér módosításáig könnyen
teljesíthető, mivel minden válogatási maradék lerakási járulék mentes. A szerződés szerint ez
mind eltérítésnek minősül, ezért ilyen szempontból jelen pillanatban 100%-át eltéríti a CWS Invest
Kft., de ez a módosítással jelentősen lecsökken. Hogy mennyi haszonanyagot tudnak kiszedni, az
jóval elmarad a számításaiktól: kb. 5-10%-ot. Ha nagyon beállítanak mindent, 20-21%-ra tudják
feltornázni, de kérdés, hogyan tudják azt értékesíteni.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Mielőtt a szerződést megkötötték, volt egy hulladékanalízis
a részükről, ami 1-2 kamionnyi beszállított hulladékot jelentett, az alapján vállalták.
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A közbeszerzési pályázat során a negyedéves
akkreditált hulladékanalízisek kerültek be a közbeszerzési anyagba, ők az alapján tették meg az
ajánlatukat. Ez természetesen függ attól, hogy az az autó, amelyet megállítanak, honnan jön:
lakótelepről vagy vidéki környezetből. Nem egy homogén mintáról van tehát szó. Közben házhoz
megy a szelektív hulladékgyűjtés, ami szintén jelentősen csökkenti a haszonanyag tartalmat.
Polics József, Komló Város polgármestere: Komló Város közszolgáltató cégének 400 milliós éves
árbevételét nézve éves szinten 70 millió Ft kiesés várható, ami nagyon sok, ezért úgy látják, hogy
ez az egész ebben a formában egy időzített bomba. Forintosan ugrik a literért fizetendő összeg
egy nagyobb szolgáltatónál, ahol nagyobb lehetőségek vannak. Meg kell nézni azt, hogyan tudnak
a szolgáltatóiknak ezzel plusz bevételre szert tenni. Így addig tudnak működni, amíg benzint
tudnak venni és bért tudnak fizetni. Össze kellene fogni az ország hasonló szolgáltatóival. Kíváncsi
arra, mit fog hozni az első számlázás.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A számlázás nem itt történik, ezért konfliktusokkal terhelt
időszak következik. Akik közszolgáltatók felett rendelkeznek tulajdonosként, ha véglegesen
megjelennek a számok, le kell ülni, hogy megtalálják azt a megoldást, ami a közszolgáltatók
számára előnyös lehet. A lényeges kérdés a gazdaságos üzemméret. Át kell alakítani a
közszolgáltatói rendszert, ki kell alakítani egy együttműködési formát, amivel el tudnak érni egy
nagyságrendet, ami által már kedvező finanszírozást kapnak.
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A Társulási Tanács a fenti javaslatot – határozathozatal nélkül - egyhangúlag tudomásul vette.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 8 óra 30 perckor
berekeszti.

K.m.f.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

dr. Varga Katalin
jegyző
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