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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulási Tanács határozatainak megfelelően 
folyamatosan végzi tevékenységét.  A Társulástól azonban csak mostanra sikerült beszerezni a 
beszámoló elkészítéséhez szükséges 2014. évi határozatokat. 
 
A 2014. február 1. napjától Kohl József látja el a Társulás tulajdonában álló Re-Kom Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatait.  
 
A Társulási Tanács 2014-ben négy alkalommal tartott ülést, amelyen 20 határozatot hozott. A 
projekt keretében megvalósult létesítmények működtetése folyamatos volt, a lakosság kihasználta a 
hulladékudvarok nyújtotta lehetőségeket és rendszeresen szállította be a különböző hulladékokat.  
 
2012. november 26-án az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényt, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba. Ezen törvény számos olyan új rendelkezést 
tartalmaz, amely alapvetően befolyásolja úgy a közszolgáltatók, mint a Re-Kom Nonprofit Kft. 
működését. Lényeges rendelkezése a törvénynek, hogy 2014. január 1. napjától kezdődően a 
hulladéklerakó üzemeltetőjének hulladéklerakási járulékot kell fizetnie, amelynek mértéke 2014-
ban 6.000,- Ft tonnánként a lerakott hulladék után. A lerakási járulékot a törvény rendelkezése 
szerint áthárítani nem lehet, ezért ez jelentős, 280 millió Ft-ot meghaladó veszteséget okoz éves 
szinten a Re-Kom Nonprofit Kft-nek.  
 
A Társulás Operatív Tanácsa 2014 minden negyedévére vonatkozóan a hulladéklerakási járulék 
tekintetében úgy döntött, hogy azt a Re-Kom Nonprofit Kft. és ne a közszolgáltatók fizessék. A 
lerakó üzemeltetője azonban ehhez megfelelő forrással nem rendelkezik, mert a járulékot nem 
lehetett beépíteni a hulladék-ártalmatlanítási díjba, amely 2014-ben tonnánként 8.600,- forint volt.  
 
A Társulásnak a Re-Kom Nonprofit Kft.-től járó eszközhasználati díjból kötelező olyan alapot 
képeznie, amely biztosítja azt, hogy 2030–ban a lerakó várható élettartamának végén, a 
hulladékgazdálkodási rendszer ismét kiépíthető legyen. Ebből a pénzből felhasználni csak a 
közreműködő szervezet engedélyével lehet, mert annak hiányában a Társulásnak visszafizetési 
kötelezettsége keletkezhet a támogatási összeg kapcsán. Ez ügyben a Társulás felvette a kapcsolatot 
az illetékes minisztériummal, melyre 2014. végéig nem kapott választ. 
 
A járulékfizetési kötelezettség alól mentesülni csak a lerakásra kerülő kommunális hulladék 
előválogatása esetén lehetséges. Mivel egy ilyen előválogató beruházása a 2-3 milliárd Ft-ot is 
elérheti, így azt saját forrásból nem lehet megoldani. Pályázati forrás szintén nem állt rendelkezésre 
az elmúlt időszakban, ezért csak a hulladékválogatási szolgáltatás megrendelése maradt, mint 
lehetséges megoldás. Pályázati lehetőségek hiányában a Társulás megbízta a Re-Kom Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, hogy folytasson le ebben a tárgyban közbeszerzési eljárást. A társaság az eljárást 
lefolytatta, 2015 februárjában sikerült eredményt hirdetni és szerződést kötni.  Jelenleg 
próbaüzemben működik egy kommunális hulladék előkezelő.  
 
A lerakási járulék átmeneti finanszírozása 2014-ben részben az eszközhasználati díj terhére, részben 
pedig a Re-Kom Nonprofit Kft. tartalékaiból történt.  
 
A Társulási Tanács 2013. júliusában döntött a „KEOP -1.1.1/C/13- Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának (lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez 
kapcsolódó) fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtásáról nettó értékben 
közel 1,4 milliárd Ft projektösszeg erejéig, melynek 5%-a az önrész. Pályázaton sikerült elnyerni 
majdnem a teljes önrészt. A Társulás határozata alapján a pályázat benyújtásra került. A 
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döntéshozók pályázatunkat 2015 januárjában támogatásra érdemesnek találták. A projekt 2015 
decemberére megvalósult, a napokban kerülnek az eszközök átadásra, üzembe helyezésre, már 
folynak eszközkezelési oktatások.  
A 2015. december 10-i testületi ülésen ennek a projektnek az ÁFA előfinanszírozása ügyében 
vállaltunk készfizető kezességet.  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÁFA finanszírozás pénzintézeti kölcsönből 
történő finanszírozására vonatkozóan előrehaladottak a tárgyalások. Várhatóan két héten belül 
aláírásra került a Társulás által felvenni kívánt kölcsön, így Mohács Város Önkormányzata 
visszakaphatja a kölcsönbe adott pénzt, önkormányzatunk pedig mentesül a készfizető 
kezességvállalás alól.  
 
2014-ben az éves csapadékmennyiség majdnem elérte az átlagos csapadékmennyiség dupláját. Ez a 
jelenség az ország összes szigetelt lerakójában, így a cikói lerakón is komoly problémákat 
eredményezett. A csurgalékvíz mennyisége jelentősen megnőtt, és ezt a mennyiséget már nem 
lehetett a hagyományos visszalocsolásos technológiával kezelni. Egyetlen megoldásként a 
csurgalékvíz elszállítása maradt, melyet a szükséges engedélyek beszerzését követően 
haladéktalanul meg is szervezett a Re-Kom Nonprofit Kft. A nagy mennyiség és a kb. 70 
kilométeres szállítási távolság a Kft-nek újabb jelentős, összességében 20 millió Ft-ot meghaladó 
költséget jelentett a 2014-es évre.  
 
Megítélésem szerint a Társulási Tanács 2014-ben feladatát teljesítette, meghozta azokat a 
döntéseket, amelyek a működéshez szükségesek.  
 
Tájékoztatom, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót előreláthatólag a 2016. júniusi testületi ülés elé terjesztem. Addigra a tavalyi évi 
jegyzőkönyvek és a 2015. évi beszámoló is elkészül.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
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 2014. évi tevékenységéről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolót a 2016. június 30. napjáig terjessze a 
képviselő-testület elé.  
 
Határid ő: 2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
Komló, 2016. február 4.      
 

Polics József  
         polgármester  


