IV. 71-1/2014.

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. április 18. (péntek) 10 óra

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a jelenlévık összesen 101.440 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 101.440 igen szavazattal, egyhangúan elfogadtak a következık szerint:
NAPIREND

1./

Döntés a 2014. I. negyedévre járó hulladéklerakási járulék megfizetésének módjáról
Elıterjesztı: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

2./

Társulási Megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Dr. Fenyıházi Elemér jogtanácsos

3./

A 2013. évi beszámoló és mérleg elfogadása
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

4./

Ügyvezetı beszámolója a társaság jövıbeni mőködésével kapcsolatban
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

5./

2014. évi üzleti terv elfogadása
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

6./

Egyebek

1

1./

Döntés a 2014. I. negyedévre járó hulladéklerakási járulék megfizetésének módjáról
Elıterjesztı: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke

Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke:
2014-tıl 6.000,- Ft-ra emelkedett a lerakási járulék tonnánként. 2014. április 20. napjáig meg kell
fizetni az elsı negyedéves lerakási járulékot, ami egyébként összesen 62.000.000,- Ft.
Azt kérte az igazgató úrtól, hogy támogassa azon megoldást, hogy a Társulási Tanács hozzon egy
olyan döntést, hogy ezt a 62.000.000,- Ft-ot a Re-Kom Kft. megelılegezi az eddigi metódusnak
megfelelıen, de május 5-ig kérte, hogy egy egyeztetést a közszolgáltatókkal folytassanak le
annak érdekében, hogy ennek a megoldása és megosztása a közszolgáltatók, valamint a Re-Kom
Kft. között valamilyen formában megtörténhet-e. Ennek a tárgyalásnak a végeredményeként a
létrejövı javaslat alapján újra össze fog ülni a Társulási Tanács, és akkor hoznak egy végleges
döntést. Ha ebben nem lesz kompromisszum, akkor ezt a 6.000,- Ft-ot idén a Re-Kom Kft. mind
a négy negyedévben nem tudja kifizetni, tönkre fog menni a cég. Valamilyen megoldást,
megosztást a Re-Kom Kft. és a szolgáltatók között ki kell alakítani. Tavaly erre már volt egy
kísérlet, akkor ezt az Operatív Tanács elutasította minden negyedév alkalmával. Folyamatosan
keresik annak a lehetıségét, hogy az elıválogatást milyen módon és formában tudnák
megvalósítani. Technológiát sokan szeretnének eladni a társulásnak, több mindenkivel tárgyaltak,
csak a keletkezett végtermék értékesítésével komoly gondok keletkezhetnek. Ha azt nézi, hogy a
tavalyi évben mennyi minden történt, akkor azt gondolja, hogy nagyon nehéz egy jó döntést
hozni annak figyelembevételével, hogy a jogszabályi környezet is elég hektikusan változik.
Utóbbi alkalommal meghallgatásra került az a technológiai beszállító, aki Somra szállítja az
elıválogatót, maga a technológia 1,5 milliárd Ft. Som kisebb, mint ez a társulás, nagyjából
50.000 tonnára tervezték az elıválogatót és az épülettel együtt 2-2,5 milliárd forintba került a
beruházás. El kell indulni ezen az úton.
Elmondja, hogy azt a megoldást támogatja elsı körben, hogy egy kisebb technológiát, ami
részben elıválogatná a hulladék jelentıs részét, ami 100-200 milliós beruházást jelentene, késıbb
ezt beintegrálva egy nagy technológiába, induljanak el ezen úton, hogy legalább a beszállított
hulladék egy részérıl be tudják bizonyítani, hogy elıválogatott, és lerakási járulékot ne kelljen
fizetni. A Re-Kom Kft. részére ezen forrás rendelkezésre áll. 200.000.000,- Ft-ot félre tettek arra,
hogy Siófokkal az elszámolásra a fedezet biztosítva legyen. Siófok nem keresi a társulást két éve.
Folyamatosan próbálnak tárgyalni olyan cégekkel, akik idehoznának valamilyen technológiát, a
társulás pedig átadná a hulladékot, és ı a mőködtetésbıl származó másodlagos nyersanyagot
értékesítené a piacon. A társulás rendelkezik olyan szakmai tapasztalatokkal, kapcsolatokkal,
amelyekkel ezt el tudná érni.
Új hír, hogy a szakmában a Vértesi Erımő fog átállni RDF technológiára. Ha megnézik az összes
hulladékgazdálkodási programot, akkor nagyságrendileg az RDF éves szinten 800.000 tonna
mennyiségben fog keletkezni, és ez az erımő 370.000 tonnát tud befogadni.
Az utoljára meghallgatott technológia a beszállított hulladékmennyiségbıl 10 %-ot visz át a
lerakóba és 90 % hasznosításra kerül. Ez egy jó megoldás lenne, de ezt csak asztalon és papíron
tudják bizonyítani.
Kéri, hogy amennyiben bárkinek információja van, vagy ilyen irányú kapcsolata, jelezze a
társulás felé.
Április 20-ig kell fizetni a járulékot, és ezen kiegészítéssel kívánja a javaslatot elfogadni, tehát
azt, hogy a Re-Kom Kft. a 62.000.000,- Ft-ot elılegezze meg, ehhez a forrást – úgy, ahogyan
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eddig biztosította - a felhalmozási alap terhére egyfajta kölcsön formájában nyújtsa. Május 5-ig
az egyeztetés a közszolgáltatók és a Re-Kom Kft. között történjen meg, utána erre vonatkozóan
készül egy határozati javaslat, és az kerül a Társulási Tanács elé. Tudni kell, hogy a Kohl
Józsefék kiszámolták, hogy 7.000,- Ft-os emelésre lenne szükség, amit az önkormányzat, a
lakosság és a közszolgáltatók nem tudják bevállalni, hiszen utóbbi oldalon rezsicsökkentés van.
Nehéz helyzetben van a társulás, de mindenki azon van, hogy megoldódjon a jelenlegi helyzet.
Szőcs Sándor Zomba Község polgármestere: Kérdezi, hogyan áll a pályázat.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Átalakult a szelektív győjtés rendszere, nem a Re-Kom
Kft. győjti, hanem a közszolgáltatók. Ezáltal a bevételben visszaesés következett be.
1,3 milliárd forintos pályázatról van szó, tartaléklistára kerültünk. Bízik abban, hogy a
forrásátcsoportosításnak köszönhetıen lesz rá pénz, de ettıl függetlenül 2015. 01. 01-tıl minden
településen meg kell valósítani a „házhoz megy a szelektív hulladékgyőjtést”.
Reméli, nagyobb mennyiségben kerülnek külön győjtésre a szelektív anyagok, így kevesebb
kerülne Cikóra.
Som nem igen veszi figyelembe a szelektív győjtést. A mőanyag és a komposzt van túlsúlyban
náluk.
Idén elıször a lerakási járulék kompenzációjára lehetett pályázni 1 milliárd forintos országos
kerettel, azonban olyan speciális feltételek voltak, melyre figyelemmel a Re-Kom Kft. nem tudott
indulni, ezért jövıbeni szerepét át kell majd gondolni. A lerakási járulék miatt kiesı
megnövekedett költségekre önkormányzatok pályázhattak volna akkor, ha 2013-ban mondjuk
kompenzálta a hulladékgazdálkodó veszteségét, ilyen nem volt, nem pályázhattak a társulást
alkotó önkormányzatok. A többi pályázat tárgya edénybeszerzés volt. Alisca Terra indult. Jövıre
is várható hasonló, reméli, hogy a feltételrendszert kibıvítik, hogy lehessen pályázni.
Kupás Levente Komló Város alpolgármestere: Kérdése, hogy ebben az évben meddig fogják
tudni megelılegezni a lerakási járulékot.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Ezt a negyedévet meg tudják elılegezni, a következıt már
nem biztos.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot - azon kiegészítéssel,
hogy 2014. május 5. napjáig az egyeztetés folytatódjon le a közszolgáltatókkal -, amelyet a
Társulási Tanács 101.440 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot
hozta:

10/2014. (IV.18.) sz. TT határozat
Döntés a 2014. I. negyedévre járó
hulladéklerakási
járulék
megfizetésének
módjáról
A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy a 2014. I.
negyedévre járó hulladéklerakási járulékot
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62.089.800 Forintot, azaz Hatvankettımilliónyolcvankilencezernyolcszáz forintot a Re-Kom
Nonprofit Kft. finanszírozza meg a Társulásnak
járó használati díj (felhalmozási alap) terhére.
Az ügyvezetı 2014. május 5. napjáig
kezdeményezzen egyeztetést a közszolgáltatók
ügyvezetıivel a lerakási díj jövıbeni megfizetése
kapcsán.
Határidı: 2014. április 18.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulás Tanács elnöke

2./

Társulási megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Dr. Fenyıház Elemér jogtanácsos

Dr. Fenyıházi Elemér jogtanácsos: Ismerteti a társulási megállapodást, illetıleg módosításának
indokait.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 101.440 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
11/2014. (IV.18.) sz. TT határozat
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
A Társulási Tanács a társulási megállapodás
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást egyhangú döntéssel
elfogadja.
Határidı: 2014. április 18.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

3./

A 2013. évi beszámoló és mérleg elfogadása
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı.

Kohl József ügyvezetı: Ismerteti a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi
beszámolóját, illetıleg mérlegét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati
javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 101.440 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
12/2014. (IV.18.) sz. TT határozat
A Re-Kom Nonprofit Kft. 2013.
mérlegbeszámolójának elfogadása

évi

A Társulási Tanács a Re-Kom Nonprofit Kft.
2013. évi beszámolóját és mérlegét elfogadja.
Tudomásul veszi, hogy a mérleg fıösszege
1 042 704 E forint, továbbá az adózott eredmény 6 903 E Forint. A -6 903 E Forint eredményt
eredménytartalékba helyezi.
Határidı: 2014. április 18.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

4./

Ügyvezetı beszámolója a társaság jövıbeni mőködésével kapcsolatban
Elıterjesztı: Kohl József ügyvezetı

Kohl József ügyvezetı: Készült egy szakmai anyag, amit mindenki kapott, ebben összefoglalta a
fıbb problémákat és azt, hogy hogyan mőködhetnének tovább. A hulladéklerakási díj
megállapításánál nem vették és nem is vehették figyelembe anno a lerakási járulék összegét. A
lerakási díjak jelenleg erre nem nyújtanak fedezetet. Pályázati forrásból lehetne pénzt szerezni, de
a feltételeknek nem feleltek meg utóbb. Ahhoz hogy pályázhassanak, át kellene alakítani az egész
hulladékgazdálkodási rendszert, a Re-Kom Kft-nek kellene közszolgáltatónak lenni, megkérni a
minısítést, illetve az önkormányzatoknak a frissen megkötött közszolgáltatói szerzıdéseket fel
kellene mondani. Ez egy hosszadalmas út, erre nincsen felkészülve sem a Re-Kom Kft., sem az
önkormányzatok, nincsenek meg hozzá a személyi és tárgyi feltételek.
A másik lehetséges forrás, amibıl pénzhez lehetne jutni, az a lerakási díj megemelése. Számításai
szerint, ha az elsı negyedévet a Re-Kom Kft. fizeti, a fennmaradó negyedévekre egy 7.750,- Ftos díjemelés lenne szükséges, hogy 0 körüli eredményt tudjon a Kft. produkálni. Közszolgáltatási
egyeztetést hívnak össze a célból, hogy milyen összegő lehet ez a díjemelés. Úgy véli érdemi
döntést ezt követıen lehet meghozni.
A szakmai anyag tartalmaz 1-2 olyan lehetıséget, hogy közszolgáltatóként visszakerüljön egy
jelentıs bevétel a szelektív hulladékértékesítésbıl. A hulladék törvény viszont ezt is szabályozza,
egy szolgáltatóval szerzıdhet az önkormányzat. Tehát nem lehet, hogy a Re-Kom Kft. szedi a
szelektív hulladékot, míg a közszolgáltató a fennmaradó hulladékot. Van egy olyan alternatíva,
hogy a Kft. nyithatna egy olyan piac felé, mely eddig nem volt célterület, ez az ipari szelektív
hulladék győjtés. Ehhez azonban nincsen meg a megfelelı infrastruktúra és a forrás. Ezt sem látja
megoldásnak, hogy ebbıl olyan bevétele származzon a Kft-nek, és hogy ezzel a lerakási díjat
kompenzáljuk.
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Kovács János Szedres Község polgármestere: Kérdése, hogy a díjemelés évi, havi
viszonylatban értendı-e.
Kohl József ügyvezetı: Tonnánként értendı.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: Egy köztes állapotot tudnak elérni a szakmai egyeztetést
követıen. Valamilyen szintő díjemelést el kellene érni. Közszolgáltatónak nincs lehetısége
emelni, itt maximum a rendszeren belül van lehetıség arra, ha van tartalék – melyet az
egyeztetésnek fel kell tárnia -, hogy valamilyen közös tehervállalással hogyan tudják egymást
kisegíteni a szolgáltatók (lerakó üzemek) és a közszolgáltatók.
Kovács János Szedres Község polgármestere: Olyan számítást kellene végezni, hogy a
településen élı lakosságnak mennyibe kerülne az emelés.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: A közszolgáltatók tudják megadni, ık bontják le literre,
hogy ez egy 120 literes kuka esetében egy ürítésre vonatkozóan havi nagyságrendben mennyi
költséggel jár, illetıleg járna, ha az energetikai hivatal jóváhagyná. A végsı díjelfogadás az állam
kezébe tartozik.
Szőcs Sándor Zomba Község polgármestere: Nem terhelhetı sem a lakosság, sem az
önkormányzat további díjakkal.
Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke: A közszolgáltatók nem végezhetnek egyéb jellegő
tevékenységet, csak ezzel kapcsolatos közszolgáltatást. Nyilvánvaló, hogy a törvényalkotóknak
volt egy olyan elképzelése a Re-Kom Kft-re visszatérve, hogy bizonyos egyéb területeken, pl.
vállalkozásoknak konténeres hulladékszállítás, kvázi nem tartoznak a rezsicsökkentés hatálya alá,
kvázi szabadpiaci áron kerülnek meghatározásra, de ezeket közszolgáltató nem végezheti. Ezért
vagy külön céget hoz létre rá vagy lehet, hogy a Re-Kom fogja végezni, ez is az egyeztetés
tárgyát kell, hogy képezze. Ha a Re-Kom Kft. tudná ezt csinálni, akkor az ebbıl származó
bevételekkel tudná kompenzálni a lerakási járulékot vagy a költségek emelkedésébıl fakadó
többletráfordításait. Keresztfinanszírozással nem megoldható ez a kérdés.
Nem érti, hogy a lerakó üzemeltetésnél miért hagyták meg a magántıkét. Nem érti a jogalkotó
célját.
Szőcs Sándor Zomba Község polgármestere: Ha rákényszerítenék a vállalkozókat konténeres
szelektív hulladékszállításra, akkor nem fog hulladék képzıdni, és 5700 hektáron lesz szemét
Zombán.
Kupás Levente Komló Város alpolgármestere: Elmondja, hogy beadtak egy pályázatot a
veszteségek kompenzációjára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati
javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 101.440 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
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13/2014. (IV.18.) sz. TT határozat
Kohl József ügyvezetı beszámolójának
elfogadása
a
Re-Kom
Kft.
jövıbeni
mőködésével kapcsolatban
A Társulási Tanács a Re-Kom Nonprofit Kft.
jövıbeni beszámolóját elfogadja.
Határidı: 2014. április 18.
Felelıs: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács elnöke javasolja, hogy az 5. napirendi pont tárgyalását a következı – a
közszolgáltatókkal történt egyeztetést követıen – tárgyalják meg.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel javaslatát, amelyet a Társulási Tanács 101.440
igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
14/2014. (IV.18.) sz. TT határozat
A Re-Kom Kft. 2014. évi üzleti tervének
elfogadása
A Társulási Tanács a Re-Kom Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti tervérıl az ügyvezetınek a
közszolgáltatókkal történı egyeztetését követıen
dönt érdemben.
Határidı: 2014. május 30.
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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