Iktatószám: IV/A. 13-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 27-én
(pénteken) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent István tér
10.) Csatár 133. 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 22 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó települések
lakosságszáma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések lakosságszáma
114.044. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes.
A Társulási Tanács elnöke javasolja, hogy a Társulási Tanács zárt ülésen tárgyalja meg a
„Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására”, valamint a
„Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására” vonatkozó
előterjesztéseket.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó napirendi javaslatot,
amelyet a jelenlevők 114.044 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak.
Ezt követően a Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot,
amelyet a jelenlevők 114.044 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak a következők szerint:

NAPIREND

1.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
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2.

Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2015. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

3.

Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
4.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Meghívott: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Meghívott: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

1.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, amelyet a Társulási Tanács 114.044
szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
9/2016. (V. 27.) TT határozat
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi zárszámadásának
elfogadásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése
alapján elfogadja a Társulás 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint:
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1.

Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás 2015. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 2 027
647 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
2. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás 2015. évi konszolidált kiadásainak főösszegét 2 004
626 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
3. A Társulás 2015. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó
összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.
4. A Társulás 2015. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését az
1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás 2015. december 31-én fennálló adósságállományát a 2.
melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2015. évi áthúzódó hatással járó kiadásait a 3. melléklet
tartalmazza.
7. A Társulás kötelező és nem kötelező feladatainak megoszlását a 4.
melléklet tartalmazza.
8. A Társulás középtávú terv kimutatását az 5. melléklet tartalmazza
9. A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2015. december 31-i költségvetési maradvány kimutatását a
7. melléklet tartalmazza.
11. A Társulás 2015. december 31-i vagyonkimutatását a 8. melléklet
tartalmazza.
12. A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti konszolidált
költségvetési kiadásait és bevételeit a 9., 10., 11., mellékletek
tartalmazzák.
13. A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg
főösszegét a Társulási Tanács a 12. melléklet szerint 2 462 034 ezer Ftban állapítja meg.
14. A Társulás 2015. december 31-i konszolidált eredmény kimutatását a
13. melléklet tartalmazza.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

2.

Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2015. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos pályázatot illetően volt egy ellenőrzés, amely pozitív eredménnyel zárult.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 114.044 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következő határozatot hozta:
10/2016. (V. 27.) TT határozat
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2015. évben
lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében
meghatározottakra figyelemmel a 2015. évi ellenőrzésekről szóló
jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

3.

Egyebek

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Jelentek-e meg új jogszabályok a hulladékgazdálkodás
átalakításával kapcsolatban? Történt-e változás, hol tart a folyamat?
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A héten megjelent két jogszabály: az egyik az
adatszolgáltatással kapcsolatos rendelet, a másik a szolgáltatási díj számításával kapcsolatos. Ezek
alapján a szolgáltatók már tudnak számolni, mi az az összeg, amit vissza fognak kapni az NHKV Zrttől. Negyedévente lehet számlázni, van egy teljesítés igazolási folyamat, 30 napra fizet az NHKV
Zrt. A szolgáltatók valószínűleg augusztus környékén fognak pénzt kapni. A Re-Kom Nonprofit Kft.
is komoly gondokkal küzd, mivel sok a kintlévőségük, szállítói tartozásuk is van. Lassan a napi
működésükbe is begyűrűzik a probléma, ugyanis nem tudnak fizetni bizonyos szolgáltatásokért,
amelyek a telep működtetéséhez szükségesek. Javasolja, hogy találjanak valami áthidaló
megoldást. Van-e lehetőség arra a tulajdonos részéről, hogy kisegítse a Kft-t?
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Mekkora nagyságrendről van szó?
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdés az, hogy a beadott részletfizetési
kérelmeiket hogyan fogják elbírálni. Beadták a hulladéklerakási járulékra. Ez 63 millió Ft az első
negyedévre. Elutasították, de ígéretet kapott arra, hogy megkapják. Két hónapot számolva 14
millió Ft-ról van szó. Az Áfa-t sem tudták befizetni, 5 millió Ft tartozásra részletfizetést kaptak,
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most kell 1 millió Ft-ot befizetniük. Üzemanyagot, útdíjat kell fizetniük, ezek is milliós
nagyságrendek. Ha augusztusig ki kell húzniuk, akkor 20-30 millió Ft-ra lenne szükségük.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Úgy tudja, hogy előleget lehetett igényelni az NHKV Zrt-től.
Az alapvető probléma az, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. nem tud segítséget kapni a
közszolgáltatóktól a jelenlegi helyzetben. Az előleg megoldást jelenthet, de inkább azt javasolja,
hogy a Társulás visszatérítendő támogatással, átmenetileg támogassa a Kft-t 20-30 millió Ft-os
felső határral. El kell dönteni, mi lesz a Re-Kom Nonprofit Kft. jövője.
Komlói Városgazdálkodási Zrt.: Likviditási előleget vehetnek igénybe a szolgáltatók május 31-ig.
15 nap az elbírálás, 10 napos hiánypótlással és utalással, így az is elképzelhető, hogy júniusban
fog megérkezni a pénz. Nem egyszeri ez az előleg, minden negyedévben igénybe lehet venni, a
várható negyedéves számla 60%-ra vonatkozhat. Ők benyújtják ezt a kérelmet, kb. 30 millió Ft
összegre pályáznak.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Az Alisca Terra Kft. is benyújtja. Úgy tudja, bérszámlázás is
lesz.
Komlói Városgazdálkodási Zrt.: Arra is lehetett beadni ajánlatot. Ők is elküldték. Arra, hogy ezt
hogyan fogják kifizetni, nincsenek pontos információik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 114.044 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
11/2016. (V. 27.) TT határozat
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás, mint tulajdonos által a Re-Kom
Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Re-Kom
Nonprofit Kft. likviditási problémái áthidalására tételes költségelszámolás
alapján, a 2016. évi költségvetés működési tartaléka terhére, 30 millió Ftos felső határral visszatérítendő támogatást nyújt.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Kohl József a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az előválogatóval kapcsolatban elmondja, hogy
megkapták a módosított IPPC engedélyt. Ez június közepén emelkedik jogerőre, utána működhet
a rendszer. Jogszabályváltozás is folyamatban van. Jelen jogszabályok szerint bemegy a hulladék
az előválogatóba, és ami onnan kijön, mint válogatási maradék, az lerakási járulékmentesen
helyezhető el a lerakóba. Amennyiben a jogszabály-módosítást megszavazza a Parlament,
minden onnan kijövő hulladék után meg kell fizetni a teljes díjat. Ezek után kérdés az, hogy ennek
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az előválogatónak lesz-e létjogosultsága, illetve hogy működni tudnak-e a továbbiakban. A CWS
Invest Kft. a bevételei döntő részét ugyanis így el fogja veszíteni. A szerződésükben ugyanis
eltérítési jutalékként szerepelt ez a tétel, az anyag hasznosításának a lehetősége, és az ahhoz
kapcsolódó támogatást már elvették tőlük, egyedül a válogatási díj maradt, ami nem elegendő a
működésükhöz, ezért szerződés-módosítást kezdeményeztek, de ezzel kapcsolatban meg kell
várni a jogszabály-változást, hogy egy végső megoldást tudjanak az asztalra tenni. Ezt majd újra
kell tárgyalnia a Társulásnak, hogy azokkal a feltételekkel szeretnének-e együtt dolgozni a CWS
Invest Kft-vel.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Megköszöni a tájékoztatást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács nyilvános ülését 9 óra
45 perckor berekeszti.
K.m.f.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

dr. Molnár Kata
jegyző
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