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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) működésének nehézségeiről az 
elmúlt években több alkalommal beszámoltunk. A financiális problémák a Társulás által tulajdonolt 
Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit  Kft.-t (RE-KOM) – a hulladéklerakási díj 
szolgáltatók általi megfizetése hiányában – a működésképtelenség szélére sodorták. 
 
Miután a Komlói Városgazdálkodási Zrt. az arra való jogosultságát elveszítette, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságos ellátása érdekében önkormányzatunk 2017 
júliusában a DÉL-KOM Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződést, a hulladék lerakásával 
kapcsolatos feladatokat azonban továbbra is a RE-KOM látja el a Társulás által fenntartott 
hulladéklerakó útján. A társulási tagság fenntartása mindaddig indokolt, amíg a Dél-Balatoni és 
Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási nagytérség részeként a konzorciális kötelezettségek tisztázása az 
Irányító Hatóság – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – útján nem történik meg, illetve az Irányító 
Hatóság a vagyon felosztását és a tényleges feladatellátó részére történő átadását nem engedélyezi. 
 
A Társulási Tanács 2017-ben 4 alkalommal ülésezett, 2 esetben pedig a tervezett ülések elmaradtak.  
A Társulási Tanács 2017. májusi ülésen elfogadta a Re-Kom Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját 
(mérlegét, eredmény-kimutatást) 674.797 ezer forint mérleg-főösszeggel és -122.148 ezer forint 
mérleg szerinti eredménnyel. Ezen ülésen a Társulási Tanács elvetette a törzstőke-emelést és 
442.000 ezer forint tőketartalékba helyezését. Faddi László könyvvizsgáló az ülésen előadta, hogy 
2016. a második olyan év volt, amelyet negatív saját tőkével zárt veszteség miatt a társaság. A Re-
Kom Nonprofit Kft. 2013. januárjától 2017. év végéig 957.776.004 forint hulladéklerakási járulékot 
volt köteles megfizetni a környezetvédelmi hatóságnak. Ezen összegből 941.067.229 forint került 
átutalásra. A lerakási járuléknak fedezete nem volt, hiszen az ártalmatlanítási díjba a Társulási 
Tanács döntése alapján nem lehetett beépíteni. Ez eredményezte azt, hogy a Re-Kom Nonprofit Kft. 
a Társulás felé 581.432.258,-Ft-tal tartozik.  
 
A Ptk. 3:133.§ (2) bekezdése értelmében, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje 
nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év 
beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról 
nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles 
elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy 
az egyesülést is választhatja. 
 
A szükséges saját tőke pótlása határidőre nem történt meg, az erre vonatkozó napirendekkel 
összehívott társulási tanácsi ülések elmaradtak. 2017 utolsó, november 30-án megtartott ülésén a 
Társulási Tanács a RE-KOM végelszámolással (jogutód nélküli) megszűnését határozta el. 
 
Tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság fent jelzett jóváhagyásáig a korábbi rendszert fenn kell 
tartani, kényszerhelyzetbe kerültünk, és a 2018. január 31. napjára összehívott ülésen a Társulási 
Tanács mégis a törzstőke 100.000,-Ft-tal történő megemeléséről döntött a RE-KOM Np. Kft.-ben, 
valamint 442.000.000,-Ft értékű nem pénzbeli betétet tőketartalékba helyezett. Az apport a 
Társulásnak a RE-KOM felé fennálló követeléséből származik. 
 
A Társulási Tanács ugyanezen az ülésen a RE-KOM ügyvezetőjét, Tölgyesi Balázst visszahívta, és 
2018. február 1. napjától dr. Fenyőházi Elemért bízta meg 2018. december 31. napjáig, díjazás 
nélkül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
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Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja, javaslatát a bizottság elnöke 
szóban terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi 
működéséről szóló beszámolót, és jóváhagyja a polgármester ott leadott szavazatait a nem pénzbeli 
hozzájárulás (apport) tekintetében. 
 
 
Határid ő: legkésőbb 2019. márciusi ülés beszámolóba 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2018. február 18.     
 

Polics József  
         polgármester  


