Iktatószám: IV/A. 13-3/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2016. augusztus 30-án
(hétfőn) 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 21 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó települések
lakosságszáma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések lakosságszáma
134.906. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes.
A Társulási Tanács elnöke javasolja, hogy a Társulási Tanács vegye fel a napirendjére a „Javaslat
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására” vonatkozó
előterjesztést.
A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a jelenlevők 134.906 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadtak.
Polics József Komló Város Polgármestere: Javasolja, hogy a Társulási Tanács vegye le a
napirendjéről az 1. napirendi pontként megtárgyalandó előterjesztést, mivel országgyűlési
képviselők kezdeményeztek egy tárgyalást, amely 2016. szeptember 5-én lesz.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Egyenrangú felekként akkor tudnak tárgyalni, ha a Társulási
Tanács meghozza azt a döntést, hogy tovább kívánja-e vinni ezt a rendszert vagy nem. Erről szól
az 1. napirendi pont, amely összefüggésben van a személyi döntésekkel is. Kohl József, a Re-Kom
Nonprofit Kft. ügyvezetője felmondott, 2016. szeptember 1-től nincs ügyvezetője a társaságnak.
Tölgyesi Balázs Úr azért vesz részt az ülésen, mert korábban az Alisca Terra Kft., illetve a Re-Kom
Nonprofit Kft. ügyvezetője volt, ismerve utóbbi helyzetét, vállalná az ügyvezetői tisztség ellátását.
Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város Polgármestere: A társulási megállapodás módosításának
kezdeményezése mit jelent? Számára mást jelent, hogy valamit előkészítenek, majd döntenek,
mint a kezdeményezés. Abban véleménye szerint több van, mint az előkészítésben. Azon a
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véleményen van, hogy a szeptember 5-i egyeztetést megelőzően nem érdemes a
kezdeményezésről dönteni.
Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos: A kezdeményezés azért került bele a határozati javaslatba,
mert a tagönkormányzatok döntenek minősített többséggel hozott képviselő-testületi
határozataikkal a társulási megállapodás módosításáról, és ugyanígy a településeknek kell
dönteniük - szintén minősített többséggel - arról, hogy átadják-e a teljes hulladékgazdálkodási
feladatot a Társulásnak, mert eddig a Társulás csak a hulladék ártalmatlanítását végezte a Re-Kom
Nonprofit Kft-n keresztül. Az új koncepció szerint a közszolgáltató a Re-Kom Nonprofit Kft. lesz
teljes egészében, a gyűjtésre, szállításra, ártalmatlanításra kiterjedően. Az egy másik kérdés, hogy
a gyűjtésre és szállításra vonatkozóan alvállalkozói szerződéseket köthet a jelenlegi
közszolgáltatókkal. A kezdeményezés tehát azt jelenti, hogy a társulási megállapodás módosítását
a Társulási Tanács ajánlásának megfelelően kell az egyes települések képviselő-testületeinek
elfogadni, és akkor lehet ezt a koncepciót elfogadni.
Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város Polgármestere: Véleménye szerint ebben a kérdésben a
szeptember 5-i egyeztetést követően érdemes állást foglalni.
A Társulási Tanács elnöke az 1. napirendi pont levétele iránt benyújtott javaslatot szavazásra
teszi fel, amelyet a jelenlevők 76.082 nem és 58.824 igen szavazat mellett elvetettek.
Ezt követően a Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a módosított napirendet, amelyet a
jelenlevők 134.906 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak a következők szerint:

NAPIREND

1.

A társulási megállapodás módosításának kezdeményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

2.

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

3.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi negatív saját tőkéjének rendezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

4.

Tájékoztató az „Adásvételi szerződés járművek, edényzetek és konténerek szállítására,
valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú „A Cikói
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt
ügyében szabálytalansági eljárás indításáról (írásbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
5.

Javaslat személyi döntések meghozatalára a Re-Kom Nonprofit Kft. vonatkozásában
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

6.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

7.

Egyebek

1.

A társulási megállapodás módosításának kezdeményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést. A hulladékgazdálkodási
jogszabályok változtak. Úgy tudnának legtöbbet kihozni a rendszerből, ha az eddigi
közszolgáltatók helyett a 100 település vonatkozásában a Re-Kom Nonprofit Kft. lenne a
közszolgáltató, a jelenlegi közszolgáltatók pedig alvállalkozók maradnának. Pontosan
meghatározott, korrekciós tényezőkkel együtt, hogy 1 liter hulladék kezelése, szállítása, lerakása,
mennyibe kerül, és milyen támogatást kap a közszolgáltató az NHKV Zrt-től. Amennyiben a
180.000 lakos egyenérték együtt maradna, el tudják érni azt a szorzószámot, amit a nagyobb
rendszerek, ugyanis van egy felső korlát a szorzószámok tekintetében. Mivel minden egyes
településnek van önálló közszolgáltatási szerződése egy közszolgáltatóval, ezért a Társulás csak
kezdeményezni tudja, hogy az egyes testületek hozzák meg azt a döntést, hogy megszüntetik a
jelenlegi közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződéseiket és a Re-Kom Nonprofit Kft-t bízzák
meg a Társuláson keresztül. Tulajdonképpen átadják a Társulásnak a közszolgáltatási feladat
ellátását. Amennyiben ezek a döntések megszületnek, akkor tudják a rendszert a továbbiakban
fenntartani.
dr. Bozsolik Róbert Bátaszék Város Polgármestere: Ezzel lehetőséget teremtenek arra, hogy a
Re-Kom Nonprofit Kft. helyzetét stabilizálják, és adott esetben a közszolgáltatásban keletkező
költségeket a cég esetében rendezni lehetne?
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Véleménye szerint igen, mivel az NHKV Zrt-vel egyeztettek
arról is, hogy a működési problémák átmeneti finanszírozására milyen lehetőségek állnak a
rendelkezésre. Ha a Re-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltatói státuszt szerez, lehetőség lesz források
bevonására. A rendszer egyébként úgy működne, hogy a támogatást az NHKV Zrt-től a Re-Kom
Nonprofit Kft. kapná meg, és ő adná tovább a jelenlegi közszolgáltatóknak, akik alvállalkozóként
látnák el a feladatot. Ha a Re-Kom Nonprofit Kft. működéséhez be tudnak vonni egy egyszeri
forrást, illetve ez a nagyságrend összejön, a források rendelkezésére fognak állni. Természetesen
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vannak részben külső, részben belső tényezők is, amelyek a cég működésében szerepet játszanak.
Véleménye szerint ez a rendszer tovább működtethető, hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ha jön
egy olyan ajánlat, amellyel még tovább tudják erősíteni a pozíciójukat, abban a Társulás partner
tud lenni.
Szekó József Mohács Város Polgármestere: Milyen jövőkép van a Re-Kom Nonprofit Kft. előtt?
Nem javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Egyetért Ács Rezső
Elnökkel abban, hogy együtt kellene kezelni a problémát, és a rendszert egyben kellene tartani,
de véleménye szerint a számoknak kell megmutatniuk, mit szabad és érdemes tenni. Az
előrevetített finanszírozás azt mutatja, hogy a begyűjtött, lerakott, kezelt hulladékért el lehet érni
összesen maximum 4 Ft 70 fillér/litert. Ebből kell megoldani a hulladék begyűjtését, a lerakását,
az előkezelését, egyebeket. A hulladék begyűjtését kb. 1 Ft 80 fillér és 2 Ft 20 fillér közötti
összegből lehet megoldani, ha jól működik a rendszer. Az előválogatást, a lerakást, járulékkal
együtt pedig 2 Ft 70 fillérből lehet megoldani, így jön össze a 4 Ft 70 fillér körüli összeg. Meg kell
nézni, mennyi támogatást fognak kapni az NHKV Zrt-től, ha Re-Kom Nonprofit Kft. lesz az új
közszolgáltató. Az a politikai törekvés, hogy minél nagyobb, regionális hulladékszolgáltató - és
kezelő rendszerek alakuljanak ki. Megkeresték előzetesen szakemberek, akik ajánlatot
szeretnének tenni, akik elővezették, hogy ha össze tudnak fognak, együtt elérhető akár ezen a
közös rendszeren a 4 Ft 50 fillér literenkénti finanszírozás azzal, hogy a Cikói Hulladéklerakó is
kapna részfeladatokat, az ISPA rendszerben vállalt kötelezettségeik sem sérülnének, ugyanakkor
egy nagyobb integrált rendszer részeivé kellene válni. Erről fog szólni a szeptember 5-i egyeztetés.
Lehet ragaszkodni a saját közszolgáltatóhoz, hogy az milyen szinten, milyen feladatot lásson el,
de ez leginkább döntés és számolás kérdése. Ha elfogadja a Társulási Tanács a határozati
javaslatot, a döntés idő előtti lenne. Véleménye szerint várni kell a döntéssel.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Az Alisca Terra Kft-n keresztül közel 50 település ismeri,
mennyi a havi hulladékszállítási díj. Van, ahol ki tudnak ennyiből jönni, máshol több milliós
veszteség van. Ezek olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni minden egyes közszolgáltatónak
és a tulajdonosának. Részben érzelmi kérdés is ez számára, mert sok munka van benne, hogy idáig
jutottak. Persze ha olyan ajánlat jön, amely elfogadható, és még a konzorcionális szerződést is be
tudják tartani, és nem kell visszafizetniük a településeknek 100 milliós nagyságrendben a
Társulásra eső uniós támogatás arányos részét, akkor van miről beszélni. A 187 ezer fővel ezt a 4
Ft 50 fillért nagyjából el tudják érni. Azt tudni kell, hogy ezek a szorzószámok bonyolult rendszert
alkotnak. Többek között benne van, hogy melyik közszolgáltató milyen arányban gyűjti szelektíven
a hulladékot. Az 50 településen már most tudják teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket a
szorzószámokat tartalmazó rendszer megfogalmaz. Nagyon sok kérdés van, amire választ kell
kapni. Ha van olyan jogi forma, amivel ki tudják használni közösen az előnyöket, az önállóság
feladásában nem partner. Ami a Re-Kom Nonprofit Kft-t illeti, az NHKV Zrt. segítségével tud
tovább működni. Amennyiben a cég lesz az új közszolgáltató, pályázni is lehet majd az előválogató
letelepítésére Cikón. A kérdés, hogy a Dél-balatoni és Sióvölgyi hulladékgazdálkodási rendszer,
amelynek részei, 2030-ig tartalmaz kötelezettséget a Társulásra nézve, hogyan engedi ki a
Társulást, ha nem Cikóra viszik a települések a hulladékot.
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Polics József, Mohács Város Polgármestere: Elegendő információval még nem rendelkeznek a
települések, ezért még egyik település sincs döntési helyzetben, de ha a Re-Kom Nonprofit Kft. az
új közszolgáltató, és pályázik a több milliárdos beruházásra, mi az esélye, hogy erre megkapja a
100%-os támogatást? Mikor fog mindez megvalósulni, addig mi fog történni? Sok részletkérdést
kell tisztázni. Véleménye szerint most nem szabad kapkodni, mivel a források korlátozottan állnak
rendelkezésre, az egyeztetések eredménye alapján kell továbbmenni, megtartva minden
területnél az önállóságot, és a működés feltételeit biztosítani, mert ez a közös érdekük.
Szekó József Mohács Város Polgármestere: Csak a hulladéklerakási, kezelési díjból kiindulva,
jelenleg 8600 forintot fizetnek a szolgáltatóik a Cikóra beszállított 1 tonna hulladékért. Ehelyett
ahhoz, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. „0 szaldós” legyen, 3-4 ezer forinttal többet kellene fizetni.
Egy tonna hulladék az kb. 4 köbméter. Ha 10 ezer forintból indul ki, kb. 2 Ft 50/70/80 fillér kell
arra, hogy a hulladékot előkezeljék, válogassák, szelektálják, azaz az elvárásoknak megfelelően
kezeljék, és ezt az NHKV Zrt. meg is finanszírozza. Meddig tart a fenntartási kötelezettségük? Úgy
tudja, hogy a vállalt szerződés szerint 5 év a rendszer fenntartási kötelezettsége, ami nagy
valószínűséggel lejárt. Az EU vizsgálódási időszaka pedig a pénzügyi teljesítést követő 7 év végéig
tart, így ez is a lassan a végéhez közelít. Lehet-e visszafizetési kötelezettsége a Társulásnak az
Európai Unió felé?
Tölgyesi Balázs: Egyeztetett és folyamatosan egyeztet az NHKV Zrt-vel forintokról, literekről,
díjakról, fejlesztési elképzelésekről, lehetséges finanszírozási forrásokról. Azt pontosan
megmondani, hogy maximum mennyit lehet a rendszerből kihozni forint/liter alapon, nagyon
nehéz, ugyanis az egyik legfontosabb tényező az lesz, milyen fejlesztéseket hagy jóvá és milyen
műszaki tartalommal történik bármilyen fejlesztés a Cikói lerakóban, ki végzi az előkezelést, a ReKom Nonprofit Kft. saját maga vagy külsős, és milyen mennyiségben tud hasznosítható anyagokat
kihozni a vegyes hulladékból. Ennek az aránya határozza meg a pozitív tényezőket. Valahol a 4
forint környékét biztosan el lehet érni. A 4 Ft 50 fillér egy nagyon optimális verzió, ez akkor lehet,
ha valóban összeáll mindenki és a lehető legjobb műszaki megoldásokkal történik egy beruházás
megvalósítása. Egy biztos, félig ismerve a Kökényi (Biokom Nonprofit Kft. által működtetett)
rendszert, többletforrásokat elérni azért, mert ott más műszaki tartalom van, nem lehet abból a
rendszerből sem. Másrészt Komló és Mohács számai alapján a legnagyobb mínuszok ott
keletkeznek. A rendszernek, ha van egy kiegyenlítő szerepe, akkor az úgy fog működni, hogy azok
a számok, amik az Alisca Terra Kft. szolgáltatási területén pluszban keletkeznek, akár liter/lakos,
begyűjtött haszonanyag, akár a begyűjtött zöld hulladék szempontjából, azok ott pluszt fognak
eredményezni, abból Komló és Mohács csak profitálhat. Valamelyik rendszernek majd magára kell
vállalnia, hogy a nála jelentkező pluszból a mínuszokat kiegyenlíti. 2001-ben már benne volt
ebben a rendszerben. A Cikói hulladéklerakó előkészítésénél komoly és határozott célkitűzés volt,
hogy ebben a régióban az önkormányzatok megoldják a hulladékgazdálkodási problémát, és
együttesen megpróbálnak egy, az Európai Unió elvárásainak megfelelő korszerű rendszert
megépíteni. Tény, hogy csak összefogással lehet a Re-Kom Nonprofit Kft-t kimozdítani, mert a
jelenlegi jogszabályi környezetben ez másképpen nem megy. A polgármestereknek nehéz
feladata van, egyrészt tulajdonosként, másrészt polgármesterként eldönteni, mi a fontosabb.
Egyelőre csak nagyságrendekről lehet beszélni, és a pontos Ft/liter árak akkor alakulnak ki, amikor
megvan a végleges gyűjtött tonnamennyiség, a lakosságszám és az előkezelő és válogató
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technológia és abból származó mennyiség. Amíg ezeket az adatokat nem tudják, csak tervezgetni
lehet.
Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos: Szekó Polgármester Úr felvetésére, hogy milyen
kötelezettségei vannak a Társulásnak az Európai Unió felé, él-e a Konzorcium, a következő választ
adja. 2009-ben az volt a cél, hogy a 100 déli település leváljon a 204 településről. Ennek érdekében
jött létre a Társulás. A hulladék ártalmatlanítására jelölte ki a Társulás a saját tulajdonát képező
Re-Kom Nonprofit Kft-t. Ennek érdekében a Társulás és a Kft. közfeladat-ellátási szerződést kötött,
amelyet a közreműködő szervezet - ő volt a bonyolítója a teljes projektnek – jóváhagyott 2009.
december 5-én. Ebben a szerződésben 2030-ig vállalták a felek, hogy a települési
szilárdhulladékot Cikóra szállítják. Amikor átvették vagyonkezelésbe a gesztor Siófoktól a déli
részhez tartozó átrakó állomásokat, szelektív gyűjtő szigeteket, autókat, akkor ezt a
kötelezettséget vállalták, és a közreműködő szervezet ezt hagyta jóvá. A közreműködő szervezet
tudja megmondani, hogy ebből a kötelezettségből milyen feltételekkel lehet kiszabadulni.
Véleménye szerint úgy lehet, ha visszafizetik azt a 65%-ot, amit az Európai Uniótól kapott a
Társulás a projekt megvalósítására.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Módosító javaslat nem érkezett, úgyhogy a szavazatával
mindenki el tudja dönteni, elinduljanak-e ebben az irányban . Tájékoztatni fogja a Társulási
Tanácsot a szeptember 5-i egyeztetésen elhangzottakról, és abban az esetben, ha ez alapján a
Társulási Tanács azt mondja, hogy menjenek más irányba, változtatni fognak, de el kell kezdeni a
tevékenységet, és ezzel összefügg, hogy meg kell választani szeptember 1-től a Re-Kom Nonprofit
Kft-új ügyvezetőjét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 59.637 nem
szavazat mellett 75.269 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
14/2016. (VIII. 30.) TT határozat
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
módosításának kezdeményezéséről

társulási

megállapodás

1.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa úgy
határoz, hogy kezdeményezi, hogy a tagönkormányzatok a
hulladékgazdálkodási közfeladatukat – gyűjtés, szállítás és
ártalmatlanítás – a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás útján lássák
el.

2.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetét, hogy készítse el a
Társulási Megállapodás 1. pont szerinti módosítását, valamint a
Közfeladat-ellátási Szerződés módosítását.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
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Határidő: 2017. január 1.
2.

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

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A következő hetek befolyásolhatják a 2016. évi üzleti tervet
is. Mennyire része a 2015. évi beszámoló elfogadásának az üzleti terv?
Faddi László könyvvizsgáló: Nem része a számviteli beszámolónak az üzleti terv. Az üzleti jelentés
része, de azt sem kell közzétenni. A Társulási Tanács a jelentős környezeti bizonytalanság miatt a
május 27-i ülésén a döntését elhalasztotta. Most is fennáll még ez a bizonytalanság, és nem követ
el jogsértést a Társulás, ha a döntését elhalasztja.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ha az NHKV Zrt-vel lezajlanak a tárgyalások, Péccsel
megtörténik az egyeztetés, tisztább képet kaphat a Társulás, ezért javasolja ennek a napirendi
pontnak a levételét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont levételét, amelyet a Társulási Tanács 134.906 igen
szavazattal egyhangúlag támogatott.
3.

Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi negatív saját tőkéjének rendezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést.
Faddi László könyvvizsgáló: A május 27-i ülésen a 2015. évi beszámoló elfogadásra került, és kb.
200 millió Ft negatív saját tőke alakult ki a tárgyévi veszteség okán. Ehhez kapcsolódóan a Társulás
eldöntötte, hogy augusztus 31-ig hoz döntést arról, milyen módon rendezné a Re-Kom Nonprofit
Kft. negatív saját tőkéjét. Az előterjesztéssel kapcsolatban javasolt egy pontosítást. Nem pénzbeli
hozzájárulás formájában történne meg a tőkerendezés, hanem a Társulás 235 millió 235 ezer
forintnyi, a társasággal szemben fennálló követeléséről mondana le oly módon, hogy
tőketartalékba helyezné ezt a tartozást. Ez azt jelenti, hogy nem készpénzben kellene
helyreállítani a Re-Kom Nonprofit Kft. tőkéjét, hanem a követelésről való lemondással. Ez
pénzügyi szempontból egy fokkal kedvezőbb megoldás. Tőketartalékba helyezni a számviteli
törvény szerint úgy lehet, ha van legalább egy minimális mértékű jegyzett tőke emelés. Ez úgy
történne meg, hogy lenne 100.000 forint készpénzes befizetés a Társulás részéről. A
tőketartalékba helyezésről készült egy tételes lista, hogy mely számlák vonatkoznának erre. Ezt a
Társulás állította ki a Re-Kom Nonprofit Kft. felé, hogy később ne legyen probléma abból, mik
tartoztak ebbe a körbe, amik bekerülnének a társaság tőkéjébe. Ez azt is jelenti, hogy ha
tőketartalékba kerülne ez a követelés, ez önmagával szembeni követelése lenne a társaságnak,
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amit a számviteli törvény úgy rendel megoldani, hogy mind a követelést, mind a kötelezettséget
ki kell vezetnie. Önmagával szemben ez értelmezhetetlenné vált, a tőketartalék viszont
megnövekedett 235 millió 235 ezer forinttal, ezzel átmenetileg rendeződik a saját tőke kritérium,
a saját tőke összege meghaladná a jegyzett tőke összegét. A mostani helyzetet ezzel a döntéssel
átmenetileg meg lehetne oldani.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A határozati javaslat megfogalmazása nem pontos, mert ha a
tulajdonos helyez tőketartalékba, akkor megduplázódna a tartozás, de így már érthető.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: A követelés felhalmozási alapot érint, mivel azt számlázzák
ki, ezért kérdezi, van-e olyan technika, amellyel nem véglegesen mondana le a Társulás a
felhalmozási alap egy részéről. Véleménye szerint ugyanis ezt saját hatáskörben nem teheti meg
a Társulás.
Faddi László könyvvizsgáló: Nem végleges lemondással nem lenne érvényes a tőketartalékba
helyezés. Nem kell kompenzációs megállapodás, mert nyilvánvaló, hogy a tőketartalékba helyezés
nem jár pénzmozgással, hanem kvázi egy olyan apportlistával, ha ez jegyzett tőke lenne, akkor
csak egy apportlista van itt ebben az esetben. Ha megszületik erről a testületi döntés, a
tőketartalékba helyezés megtörtént, visszavonhatatlan módon. Később ezt a tőketartalékot nem
lehet visszavenni a társaságtól, csak egy nagyon közvetett eljárási móddal, hogy ha ugyanilyen
értékben jegyzett tőkét emel ebből a tőketartalékból, majd a jegyzett tőkét ugyanilyen összeggel
leszállítja, és akkor visszakaphatja. Nem pont ezt a követelést, mert akkor már ez, mint eszköz
nem is létezik.
Tölgyesi Balázs: A felhalmozási alap képzése jogszabályi kötelezettség, arról lemondani nem
lehet. A Társulásnak nincs más forrása, amiből visszafizetést tud teljesíteni, mivel még nincs
finanszírozási megállapodás az NHKV Zrt-vel, tehát összeér a kettő, a forrása a visszapótlásnak az
lenne, amiről most lemond a Társulás.
Faddi László könyvvizsgáló: Ha készpénzes lenne a tőkeemelés, pénzügyileg nem lenne forrása,
mert azt a cash-t vonná ki ebben az esetben is. Ez a követelés is likvid oldalról nem olyan likvid,
mint egy pénzeszköz, ami azonnal hozzáférhető, de a forrását jelenti, tehát végső soron, hosszú
távon nem képződik meg ennek a fedezete, amiből a jövőben ezt el lehetne látni. A 2014-es
beszámolóban még megvolt az egyensúly a saját tőke-jegyzett tőkét illetően. Az első év, hogy
negatívvá vált a saját tőke, 2015. december 31. volt, a Ptk. két egymást követő év után rendeli el
a 90 napos döntési szankciót a Társulás részére, így nem követ el jogszabálysértést a Társulási
Tanács, ha most nem hoz döntést.
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Véleménye szerint most ebben a kérdésben nem lehet
döntést hozni, javasolja a döntéshozatal 2017. május 31-ig történő elhalasztását.
15/2016. (VIII. 30.) TT határozat
a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi negatív saját tőkéjének rendezéséről
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A Társulási Tanács a veszteség finanszírozásáról szóló döntését 2017.
május 31. napjáig elhalasztja.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Határidő: 2017. május 31.
4.

Tájékoztató az „Adásvételi szerződés járművek, edényzetek és konténerek szállítására,
valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú „A Cikói
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt
ügyében szabálytalansági eljárás indításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést. Tavaly volt egy komoly, bruttó 2
milliárd forintos pályázata a Társulásnak, amelynek segítségével beszerezték a szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket. Ezzel kapcsolatban 3 eljárást folytattak le a Társulással
szemben, amelyek elsősorban a közbeszerzés jogi részéhez kapcsolódtak. Amikor lezárult a
projekt, a szükséges utóellenőrzések ilyen szempontból is megtörténtek, de fél év elteltével újra
előkerült.
Tölgyesi Balázs: Az utóellenőrzések során mindent rendben találtak. Volt helyszíni ellenőrzés,
megnézték az eszközbeszerzéseket, a megvalósult eszközök működését, telepítését. Majd jött
még egy szerződésmódosításhoz kapcsolódó utóellenőrzés, amelyet részben jogszerűtlennek
találtak, tekintettel arra, hogy 3 külön eljárásról volt szó (gépjárművek/edényzetek/konténerek
és tömörítő prések beszerzése), és mindegyik párhuzamosan és ugyanabban az ütemben
működött, de a szerződés megkötése után a teljesítési határidőt módosítani kellett. Ha ez nem
történik meg, meghiúsul az egész projekt. Levélben kellett megindokolni, miért volt erre szükség,
mik voltak ennek a szerződésmódosítási kényszernek az okai. Az ellenőrző hatóság legutóbbi
felhívásának eleget tettek. Várják a hivatalos visszajelzést az ellenőrző hatóságtól, hogy az
indokokat elfogadják-e, vagy hiánypótlás keretében további magyarázatot várnak arra, hogy 8
nap miért nem volt elegendő 85 ezer edényzet, 6 gépjármű, 4 tömörítő fej és 8 konténer
beszerzésére. A szerződésmódosítás gyakorlati oldalról érthető, de ennek közbeszerzési oldalról
megvan a maga logikája és menete, ezért a jogszabályban előírt módon kell ezt megmagyarázni.
dr. Bozsolik Róbert Bátaszék Város Polgármestere: Véleménye szerint a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Bizottságának semmilyen jogköre nincs egy közbeszerzési eljárást vizsgálni. Erre ma
Magyarországon kizárólag a Közbeszerzési Döntőbizottságnak van hatásköre, amely semmilyen
kifogást nem emelt a szerződésmódosítással kapcsolatban, hiszen ennek megvannak a közzétételi
szabályai, vizsgálja, az ellenérdekű felek megtámadhatják a szerződésmódosítást, de semmilyen
esemény nem történt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 134.906 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
16/2016. (VIII. 30.) TT határozat
az „Adásvételi szerződés járművek, edényzetek és konténerek
szállítására, valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/13-20130027 azonosítószámú „A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés
eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt ügyében indított szabálytalansági
eljárásról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárának „Adásvételi szerződés
járművek, edényzetek és konténerek szállítására, valamint üzembe
helyezésére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú „A Cikói
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú
Projekt vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a
szabálytalansági eljárás indításáról szóló tájékoztatót, valamint a Társulási
Tanács elnökének ezzel kapcsolatos észrevételét jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
5.

Javaslat személyi döntések meghozatalára a Re-Kom Nonprofit Kft. vonatkozásában
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Kohl József ügyvezető írásban jelezte, hogy augusztus 15től nem kívánja a továbbiakban ellátni a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait. Elnökként
kérte, hogy maradjon augusztus 31-ig, mert érkezett a már említett 3 ellenőrzési jelentés, ezért
szükség volt a munkájára. Megköszöni Kohl József ügyvezetői munkáját.
Több polgármester kollégával egyeztetett a jelölt személyét illetően. Olyan jelöltre gondoltak, aki
megfelelő szakmai előélettel és kapcsolati hálózattal rendelkezik a hulladékgazdálkodás
területén, másrészt ismeri a Re-Kom Nonprofit Kft. helyzetét.
Tölgyesi Balázs: Nagy kihívás ez számára, másrészt van érzelmi kötődése is a Re-Kom Nonprofit
Kft. irányába, mivel az alapításakor jelen volt ügyvezetőként. Az EU-s ISPA pályázat
előkészítésében is részt vett. Mindaddig, amíg az a célkitűzés, ami akkor megfogalmazásra került,
amíg annak a megvalósításáért kell dolgozni, szívesen részt vesz a munkában. Az első időszakban
válságmenedzselésre lesz szükség, életben kell tartani a céget, utána lehet szakmai kérdésekkel
foglalkozni, de először a pénzügyi stabilitás lehetőségét kell megalapozni. Amennyiben az irány
megváltozik, és nem a Re-Kom Nonprofit Kft-ben gondolkozik a Társulás, nem ő lesz a
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közszolgáltató, akkor az már nem az a helyzet, amit vállalni szeretne. Egy olyan szakmai koncepció
mentén lehet előre menni, ami a szakmai ambícióit kielégíti és az egész régió érdekét szolgálja.
Szekó József Mohács Város Polgármestere: Szakmai anyagot szeretnének látni. Az ülésen
elhangzott, hogy Komlón, Bonyhádon, Mohácson szakmai problémák lehetnek, mivel ott
veszteségesebb a gazdálkodás, és egy kiegyenlítő rendszert kell bevezetni, ami egyeseknek
előnyt, másoknak hátrányt fog jelenteni. Ezek szerint, ha Komló, Mohács és Bonyhád kilépne,
akkor ez megsegítené a rendszert, hogy hatékonyabban tudjon működni? Mit jelent a rendszer
velük, nélkülük? Milyen bevételekkel, kiadásokkal kell számolni? Egy dolog a tőkeszerkezet
helyreállítása és egy másik a likviditási helyzet rendezetlensége.
Tölgyesi Balázs: Válságmenedzseléssel kell kezdeni. Ennek az első lépése, hogy jelenleg az
életben maradás lehetőségét pár héten belül meg kell teremteni. Természetesen ez sem jelenti
feltétlenül azt, hogy ez a rendszer fenntartható működést fog eredményezni. Egy olyan modellt
kell lerakni az asztalra, hogy nem eseti megoldással tömi be a lyukakat, hanem előrevetíti egy
hosszú távon fenntartható működés alapjait. Már vannak számolások, elképzelések, még az NHKV
Zrt-vel kell egyeztetni, hogy azok a fejlesztési elképzeléseket, amikre gondolnak, hogyan, milyen
határidővel tudja a Zrt. biztosítani, és az átmeneti időszakban esetleg milyen támogatásban
tudnak részesülni. Azt látni kell, hogy az NHKV Zrt., amíg nem a Re-Kom Nonprofit Kft. a
közszolgáltató, nem tud forrást biztosítani.
Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város Polgármestere: Sok a kérdőjel, jó döntést hozni felelősen
nem lehet. A közelmúltban Elnök Úrnak elmondta, hogy személyi kérdésben maximálisan
támogatja az elképzeléseit, mert neki kell elsősorban együtt dolgozni a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetőjével.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 134.906 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
17/2016. (VIII. 30.) TT határozat
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Re-Kom
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondását tudomásul veszi.
Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a Társulási
Tanács 134.906 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
18/2016. (VIII. 30.) TT határozat
a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről
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A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Regionális
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2016.
szeptember 1. napjától Tölgyesi Balázs
2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 65. szám alatti lakost nevezi ki az alábbi
feltételekkel:
a)

Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

b)

Az ügyvezető díjazását havi bruttó 500.000,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
6.

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, amelyet a
Társulási Tanács 134.906 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
19/2016. (VIII. 30.) TT határozat
a Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének
módosításáról
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései
alapján a Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2016.
(II.4.) TT határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint
módosítja:
I. A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1 118 564 ezer Ft-ban,
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b) kiadási főösszegét 1 118 564 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetési
a) működési célú kiadás összegét:
491 564 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét: 250 000 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
II. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(1)
(2)
(3)

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.

III. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

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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