Iktatószám: IV/A. 13-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 12-én
(pénteken) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Rendezvénytermében tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

Feri Blanka osztályvezető
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a
100 tagú társulásból 20 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó települések
lakosságszáma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések lakosságszáma
120.315. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A Társulási Tanács elnöke javasolja, hogy a Társulási Tanács vegye fel a napirendjére a Re-Kom
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízására vonatkozó szóbeli előterjesztést.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, amelyet a jelenlevők
120.315 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak a következők szerint:

NAPIREND

1.

Siófok Város Polgármesterének felhívása kistérségi ülések összehívására
(szóbeli előterjesztés)
A tájékoztatás, valamint az Alapszerződés és annak módosítása írásban mellékelve.
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke

2.

A Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
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1.

Siófok Város Polgármesterének felhívása kistérségi ülések összehívására
(szóbeli előterjesztés)
A tájékoztatás, valamint az Alapszerződés és annak módosítása írásban mellékelve.
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést. Abban bízott, hogy a
hulladékgazdálkodási kistérségek tagönkormányzatai nagyobb számban képviseltetik magukat,
így meg tudják választani a megbízottjaikat. Utal a Társulási Tanács ülését megelőző egyeztetésen
elhangzottakra, ahol az az álláspont alakult ki, hogy a 2002. január 25-i Konzorcionális Szerződést,
az ún. Alapszerződést tekintik hatályos szerződésnek. Ebben az szerepel, hogy a Konzorcium akkor
szűnik meg, ha ezt a tagok elhatározzák. Támogatni kell Siófok Város elképzelését, hogy a
Konzorcium tartson ülést, először is válasszon vezetőt. Jogilag ugyanis jelenleg nincs a
Konzorciumnak vezetője, aki el tud járni a Konzorcium nevében, és a megszüntetése iránt is
lépéseket tud tenni. Szeretnék, ha a két terület továbbra is külön maradna a jövőben is, de talán
megnyílik annak a lehetősége, hogy a vagyont is megosszák egymás között, természetesen
azokkal a kötelezettségekkel, amit a Szerződés szerint vállaltak (rendszerfenntartás, és azt, hogy
Cikóra szállítják a hulladékot). Egy olyan elnökre lenne szükségük, akivel együtt tudnak működni.
Mohács Város Polgármestere, Szekó József nem vállalta a Konzorcium elnöki tisztségét. Tab Város
Polgármesterére, Schmidt Jenőre gondoltak, mivel ő az elejétől ismeri az ügyet, és vállalná a
feladat ellátását. Kötött mandátummal bíznák meg, akkor szavaznák meg az ő személyét, ha
partner lesz abban, hogy a szétválás megtörténjen. Egyúttal megválasztanák a kistérségi
megbízottakat.
Szekó József, Mohács Város Polgármestere: Az a javaslata, hogy feladattal kell Schmidt Jenőt
bízzák meg azzal, hogy a Konzorcium bizonyos időn belül szűnjön meg az ő vezetésével, és a
vagyon megosztásra kerüljön. A jövő év közepén, végén ezt le kellene zárni.
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város Polgármestere: A Szekszárdi Hulladékgazdálkodási
Kistérséget Ács Rezsőnek kellene képviselnie. Összehasonlította az alapszerződést és a 2002.
június 20-i Szerződést, és arra mindenképpen figyelni kell, hogy a teljes ISPA projekt bonyolítását
és az elszámolás rendjét, függetlenül attól, hogy nem lépett hatályba a szerződésmódosítás, az
alapján bonyolították. Abban ugyanis az szerepel, hogy a döntésekben Siófok Város a gesztor, a
Konzorcium vezetője pedig Siófok mindenkori polgármestere. Ezt csatolták az ISPA szerződéshez,
ez adott felhatalmazást a számlák aláírására. Nem az a kérdés, hogy a magyar jogrendszer szerint
hatályos-e ez a szerződésmódosítás, hanem az a kérdés, hogy az ISPA projekt szempontjából ez
mit jelent. Javasolhatják, hogy a Konzorcium vezetője Tab Város polgármestere legyen, de
informálódni kellene, hogy ez hogyan befolyásolja a pályázat lezárását.
Szekó József, Mohács Város Polgármestere: Akkor módosítani kellene az alapszerződést.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A módosítás csak akkor lesz hatályos, ha mind a 204
település elfogadja. Ez eddig nem történt meg. A vagyon szempontjából ugyanakkor kiemelkedő
jelentősége van annak, melyik alapszerződés hatályos, ugyanis az alapszerződés módosításában
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van benne, hogy a teljes vagyon a gesztor könyveibe kerül. Siófok Város könyveiben van a 14,5
milliárd Ft vagyon.
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város Polgármestere: Egy az, hogy a fennálló helyzetet hogyan
lehet feloldani, másrészt az ISPA projektet hogyan lehet lezárni. Ez a kettő véleménye szerint
elválik egymástól. Szerinte a Társulás számára az a fontos, hogy a döntéseiket az ISPA projekt
lezárása érdekében hozzák meg. Hogy a magyar jogrendszeren belül ez a szerződésmódosítás él,
nem él, vagy milyen feltételekkel, az egy másik kérdés. Lényeges, hogy tudják lezárni a projektet.
dr. Égi Csaba, Bonyhád Város alpolgármestere: Siófok Városa megbízás nélkül járt el Konzorciumi
elnökként. Javasolja, hogy utólag hagyják jóvá a döntéseit, így az alapszerződést nem kellene
módosítani.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Emlékeztet arra, hogy utólag majdnem minden döntést
jóváhagyott a Konzorciumi Tanács. Azt kellene tisztázni, hol tart a folyamat: 2012-ben lezárták a
projektet, a beszámolót kiküldték Brüsszelbe. Ha lezárult, elfogadták, menni kell tovább, és meg
kell szüntetni a Konzorciumot, a vagyont fel kell osztani.
Szekó József, Mohács Város Polgármestere: Dr. Balázs Árpád bejelentette, hogy a projekt
lezárult.
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város Polgármestere: A felhívás is homályosan fogalmaz, mert
ebben az szerepel, hogy a projekt lezárása még nem történt meg, másrészt fennáll még a
támogatási szerződésben rögzített ellenőrzés-tűrési, adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség. Véleménye szerint most az alapvető feladat a projekt lezárása, a Konzorcium
megszüntetése és a vagyon felosztása.
Szekó József, Mohács Város Polgármestere: A legkézenfekvőbb megoldás az lenne, ha Siófok
Város polgármesterét bíznák meg ezzel a feladattal, de tartani lehet attól, hogy ezzel anyagilag
rosszul járnak a tagok, mert Siófok Város a tartozását a többi tagra is ráterhelheti, ezért nem
javasolja Siófok megerősítését. Ezzel konfliktust visznek be a rendszerbe, ezért olyan nem lesz,
hogy az összes tag majd hoz egy közös döntést a Szerződés módosításáról. Így viszont az
alapszerződés szerint kell lezárniuk a projektet. Amennyiben Schmidt Jenőt szabályosan
megbízzák, Siófok Város ezt nem akadályozhatja meg.
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város Polgármestere: Ha a hulladékgazdálkodási kistérségek déli
régiója összeáll, a Konzorciumi Tanácsban a többséget (52%) képviselik lakosság egyenérték
arányosan.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A hulladékgazdálkodási kistérségek megbízottjainak
megválasztásával kapcsolatban Siófok Város kéri, hogy a delegáltak erősítsék meg a pozíciójában.
Javasolja, hogy Tab Város polgármestere, Schmidt Jenő legyen a Konzorcium elnöke, kötött
mandátummal bíznák meg, amelynek célja, hogy jogilag és gazdaságilag is le tudjanak válni a
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Konzorciumról. A Konzorcium alelnökének Szekó Józsefet, Mohács Város polgármesterét
javasolja.
Szekó József, Mohács Város Polgármestere: El tudja vállalni a megbízást. Az van a módosított
Konzorcionális Szerződésben, hogy a mindenkori siófoki polgármester a Konzorcium elnöke, ezért
ha ezt firtatják, lehet azt mondani, hogy bizalomvesztés van a déli térség részéről, mert Siófok
nem működött közre a köztük lévő vitás elszámolási dolog rendezésében, illetve egyoldalúan
próbálta megoldani. Emiatt északi polgármestert javasolnak, de nem Siófok városáét, hanem Tab
Város polgármesterét.
Haures Csaba, Cikó Község Polgármestere: Az alelnök révén legalább lesz egy kontroll, ugyanis
számítani lehet arra, hogy komoly konfliktusok lesznek.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Hogyan kell érteni azt, hogy a szerződésmódosítás nem
lépett hatályba, de a Konzorcium ráutaló magatartással elfogadta?
dr. Égi Csaba, Bonyhád Város alpolgármestere: A ráutaló magatartásnak az alapszerződés
módosítása szempontjából nincs jelentősége, mivel jogerős bírósági döntés kimondta, hogy a
módosítása nem hatályos. A vitatott időszak alatti ténykedéssel kapcsolatban volt ráutaló
magatartás.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A ráutaló magatartás mögött nincs testületi döntés, ezért
az alapszerződés van hatályban. Sor kerülhet a hulladékgazdálkodási kistérségek delegáltjainak
megválasztására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatokat, amelyet a Társulási
Tanács 120.315 szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következő határozatot hozta:
6/2016. (V. 12.) TT határozat
Javaslattétel a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium
Konzorciumi
Tanácsa
elnökének
és
alelnökének
megválasztására
A Társulási Tanács a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium
Konzorciumi Tanácsa elnökének Tab Város Polgármesterét, Schmidt
Jenőt, alelnökének Mohács Város Polgármesterét, Szekó Józsefet javasolja
megválasztani 2017. június 30. napjáig az ISPA/KA projekt lezárása, a
Konzorcium megszüntetése és a vagyon felosztással kapcsolatos feladatok
ellátására.
Határidő: 2016. május 12.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatokat, amelyet a Társulási
Tanács 120.315 szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következő határozatot hozta:
7/2016. (V. 12.) TT határozat
A Szekszárd és kistérsége hulladékgazdálkodási társulás, a Komló és
kistérsége hulladékgazdálkodási társulás, a Mohács és kistérsége
hulladékgazdálkodási társulás által a Dél-Balatoni és Sióvölgyi
Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsába megválasztott
képviselők személyének támogatása
A Társulási Tanács a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
tagönkormányzatai által alkotott alábbi hulladékgazdálkodási kistérségek
megbízottjainak a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium
Konzorciumi Tanácsába történő delegálását támogatja:
Szekszárd és kistérsége hulladékgazdálkodási társulás részéről:
Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere
A Komló és kistérsége hulladékgazdálkodási társulás részéről:
Polics József, Komló Város Polgármestere
A Mohács és kistérsége hulladékgazdálkodási társulás részéről:
Szekó József, Mohács Város Polgármestere
Határidő: 2016. május 12.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2.

A Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A Re-Kom Nonprofit Kft. Faddi László könyvvizsgálót
javasolja megbízni 2016. május 12. napjától kezdődően 2020. november 5. napjáig a
könyvvizsgálói feladatok ellátásával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 120.315 szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következő határozatot hozta:

5

8/2016. (V. 12.) TT határozat
a Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa Faddi László
könyvvizsgálót 2016. május 12. napjától kezdődően 2020. november 5.
napjáig megbízza a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.
A Társulás Társulási Tanácsa Faddi László könyvvizsgálói tevékenységét
2015. november 5. és 2016. május 12. közötti időszakra jóváhagyja.
A Társulás Társulási Tanács megbízza a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a változások cégnyilvántartásban történő bejegyzésére.
Határidő: 2016. május 12.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 9 óra 45 perckor
berekeszti.
K.m.f.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

dr. Varga Katalin
jegyző
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