Iktatószám: IV/B/107-2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 28-án
(szerdán) 8 óra 20 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Dísztermében tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

A külön íven szereplő települések képviselőtestületei által delegáltak és meghívottak.

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Göttlinger István aljegyző,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető,
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi
ügyintéző,
dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetője

A Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. Megállapítja,
hogy a 100 tagú társulásból 15 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó
települések lakosságszáma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések
lakosságszáma 112.255. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja „A Re-Kom Nonprofit Kft. és a Cikó Község
Önkormányzata közötti kölcsönszerződés felülvizsgálata” tárgyú szóbeli előterjesztés
napirendről történő levételét, egyúttal javasolja az alábbi két előterjesztés napirendre
történő felvételét:
 Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
 Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a jelenlevők 112.255 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadtak, és az alábbi napirendet állapították meg:
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NAPIREND
1.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4.

A Re-Kom Nonprofit Kft. és a Vertikál Nonprofit Zrt. által alkotott Konzorcium
kijelölésének meghosszabbítása a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ
üzemeltetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
Előadó: Ács Rezső elnök

6.

Egyebek

1.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 112.255
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
5/2018. (II.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2017. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2017. (II.27.) TT határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. A határozat I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. A költségvetési határozat hatálya
A költségvetési határozat hatálya Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulásra (rövidített neve: Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás), a Társulási Tanácsra és a munkaszervezetre terjed ki.”
2. A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 104 803 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 104 803 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 104 803 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét:
0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”
3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(1)
(2)
(3)
(4)

A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
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4. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
5. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
2.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 112.255
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
6/2018. (II.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa - az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
2018. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
3.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 112.255
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
7/2018. (II.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2018. évi
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
I. A költségvetési határozat hatálya
1.

A költségvetési határozat hatálya Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulásra (rövidített
neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás, a továbbiakban: Társulás), a Társulási
Tanácsra és a munkaszervezetre terjed ki.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 17 884 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 17 884 ezer Ft-ban
állapítja meg.

2.

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 17 784 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 100 ezer Ft-ban
állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I.
mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács.
4. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
az I. mérleg szerint hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács a 2018. évi
a) általános tartalék előirányzatát 10 204 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
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6.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az
I/A. mérleg tartalmazza.

7.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés
elfogadásakor állapít meg.

8.

Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés
bb) pontja alapján 3. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott
költségvetés elfogadásakor állapít meg.

9. Középtávú tervezés Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján 4. melléklet szerint hagyja
jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1.

A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.

2.

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

3.

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat
módosítása.

4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás
Társulási Tanács által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési
határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő
előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A Társulás költségvetési határozatában meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett a Társulási Tanács előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról
köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
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10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok
növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján
csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi
fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan
vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének
figyelembevételével).
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból
működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb
céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának
megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására
csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Társulás köteles betartani.
15. A Társulás pénzmaradványa (a 2017-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével
összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt
történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a
költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18.

A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad
pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján hasznosíthatja, Társulási Tanács döntése
alapján.

19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános
tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior
helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós
tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.
21. A Társulás foglalkoztatottai létszámát 0 főben határozza meg.

IV. Záró rendelkezések
Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.
január 1. napjától kell alkalmazni.
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Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

4.

A Re-Kom Nonprofit Kft. és a Vertikál Nonprofit Zrt. által alkotott Konzorcium
kijelölésének meghosszabbítása a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ
üzemeltetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az írásbeli előterjesztést nem
kívánja kiegészíteni.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 112.255
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
8/2018. (II.28.) határozata
a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa
1. 2018. február 20. napi hatállyal meghosszabbítja az Alisca Terra Nonprofit Kft. és a
közszolgáltatási minősítéssel rendelkező Vertikál Nonprofit Zrt. között létrejött
konzorcium és a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás közötti üzemeltetési szerződés
hatályát a Cikói Hulladékkezelő Központ vonatkozásában a közbeszerzési eljárás
befejezésének időpontjáig.
A vagyontárgyak használati díját havi 1.000.000 Ft+áfa - azaz egymillió forint +áfa összegben határozza meg.
2. felhívja a Társulási Tanács elnökét az üzemeltetési szerződés meghosszabbításának
aláírására.
Határidő: 2018.február 28.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
5.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök
Előadó: Ács Rezső elnök
8

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja a Társulás 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadását az alábbiak szerint:
„Szolgáltatás megrendelés
Beszerzés tárgya: Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetési szerződésének
meghosszabbítása
Irányadó eljárásrend: Nemzeti
Beszerzés forrása: Saját forrás
Beszerzés tervezett indítása: 2018. I. n.é.
Beszerzésért felelős: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Beszerzés lebonyolítója: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás / Dr. Turi Ákos felelős
akkreditált közbeszerzési tanácsadó”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 112.255
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
9/2018. (II.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési tervének elfogadásáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás 2018. évre vonatkozó – a határozat melléklete szerinti – Közbeszerzési Tervét
elfogadja.
Határidő: 2018.február 28.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

6. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Holnap Siófokon egyeztetés
lesz a konzorciumban részt vevő 204 önkormányzat között. A Társulási Tanácsnak egy
végleges álláspontot kellene kialakítania, abban a tekintetben, hogy történjen egyezségkötés
az északi településekkel. Az igényük 146 millió Ft, szerintük a déli települések ekkora
összeggel tartoznak az északi településeknek az ISPA program elszámolása kapcsán. 2010.
évben készíttettünk egy szakértői véleményt, melyet másfél évvel ezelőtt megbízásunkból a
szakértők kiegészítettek. E szerint a déli településeknek lehet 150 millió Ft-os követelése az
északi településekkel szemben. dr. Bozsolik Róbert polgármester úrral két egyeztetésen
vettünk részt. A bemutatott dokumentumokból megállapítható, hogy a régi hulladéklerakók
rekultivációjával kapcsolatos 58 Millió Forintos önrész igényük alapos lehet. Kétségtelen,
hogy közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra, de a Közreműködő szervezet a projekt
elszámolást rendben lévőnek találta és az is kétségtelen, hogy a hulladéklerakók
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rekultivációja megvalósult. Egyezségkötés esetén javaslom azt, hogy ezen összeg erejéig
vagyontárgyak tulajdonjogát ajánljuk fel a másik félnek. Ilyen módon az önkormányzatoknak
készpénzt fizetniük nem kellene.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Kéri a Társulási Tanács tagjainak véleményét. Javasolja,
hogy próbáljanak a megoldás irányába mozdulni. A déli települések kinyilvánították azon
szándékukat, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos vagyontárgyakat állami kezelésbe
kívánják majd adni, az északi települések viszont nem szeretnék a vagyontárgyakat az
államnak átadni.
dr. Égi Csaba, Bonyhád Város Alpolgármestere: Véleménye szerint ne tegyenek gesztust az
északi települések felé. Két szemben lévő követelés van, megvan a lehetőségük, hogy ezt
esetlegesen egy eljárás során érvényesítsék, a déli településeknek pedig megvan a
lehetőségük, hogy ezt a későbbiekben elismerjék.
Appelshoffer Ágnes, Tolna Város polgármestere: Véleménye szerint sem kellene
nagyvonalúnak lenniük.
Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az egyeztetésen azt az
álláspontot is képviselhetik, hogy a déli települések nem tartoznak, ha az északi
településeknek bármilyen igénye van, azt egyéb jogi úton érvényesítsék. Per esetén
Siófoknak és a 103 északi településnek kell megindítani az eljárást a 100 déli önkormányzat
ellen.
Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere 8 óra 30 perckor megérkezik az
ülésterembe, jelen van 16 tag képviselője, a jelenlévők által képviselt települések
lakosságszáma 114.522.
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város Polgármestere: Az 58 millió Ft-os követelés
vitathatatlan, a beruházáshoz kapcsolódó önerőket az érintett déli önkormányzatoknak meg
kellett volna fizetniük. A többi vita tárgya lehet, mert voltak olyan kifizetések, melyekről nem
volt konzorciumi tanácsi döntés, a pénzhasználat elszámolása tekintetében nem volt
kezelhető és jó nyilvántartás. Véleménye szerint, ha a társulási tanács azt a gesztust
megtenné, hogy az 58 millió Ft-os követelést elismernék és kinyilvánítanák, hogy ha
megszületik ez az egyezség, akkor a felek az elszámolást lezártnak tekintik és egymás felé
egyéb követelést nem támasztanak, akkor megtették azt a lépést, amely kifejezi az
együttműködés iránti szándékot. Ezt a gesztust csak abban az esetben kellene gyakorolni,
ha és amennyiben a további elszámolás befejeződik.
Appelshoffer Ágnes, Tolna Város polgármestere: Van-e garancia arra, hogy ha elismerik az
58 millió Ft-os tartozást, akkor azt nem készpénzben kell kifizetni?
Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az egyezség csak abban az
esetben jönne létre, ha a tulajdoni arányokat az 58 millió Ft-nak megfelelően
megváltoztatnák.
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Szűcs Sándor, Zomba Község Polgármestere: Véleménye szerint hagyják függőben az ügyet,
ne foglaljanak állást ebben a kérdésben.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy az egyeztetésen ne vegyenek részt a
holnapi napon. Levélben tájékoztassák Siófok Város Önkormányzatát, hogy a 100 déli
önkormányzat ragaszkodik korábbi álláspontjához és a beszerzett szakvéleményhez, továbbá
javasolja olyan egyezség megkötését, mely szerint az érintett önkormányzatok nem
tartoznak egymásnak.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 9 órakor
berekeszti.

K.m.f.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

dr. Molnár Kata
jegyző
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