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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás a 2016. november 3-án megtartott társulási tanácsi 
ülésén a térség hulladékgazdálkodási helyzetét tárgyalta. Az ülés napirendi pontjait az 1. 
számú melléklet, a meghívó mellékletét a 2. számú, a határozati javaslatokat a 3. számú, a 
meghozott döntéseket pedig a 4. számú melléklet tartalmazza. Az előterjesztések nagyrészt 
szóban történtek meg, ezért a kapcsolódó dokumentumok csak hiányosan állnak 
rendelkezésünkre. A döntésekről szóló jegyzőkönyv ugyanakkor rendelkezésre áll. 
 
Az ülés során ismertetésre került a hulladékgazdálkodásban az árszabályozás és a 
rezsicsökkentés következtében kialakult súlyos helyzet, mely a közszolgáltatás 
működtetésének fenntartását veszélyezteti. A Társulási Tanács döntött a REKOM Nonprofit 
Kft. működési hitel nyújtása iránti kérelméről, melyet a REKOM a likviditási problémáival 
indokolt.  A kérelmet – melyet magam sem támogattam – a Tanács elutasította, ugyanakkor a 
Társulási Tanács felhívta a közszolgáltatókat arra, hogy a REKOM felé fennálló fizetési 
kötelezettségüknek tegyenek eleget.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Cikói 
Társulás 2016. november 3-án meghozott döntései a határozathozatal során leadott 
szavazataimmal együtt utólagosan hagyja jóvá.  
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
„Cikói Társulás 2016. november 3-án meghozott döntései jóváhagyása” című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Cikói Társulás 2016. november 3-
án meghozott, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti döntéseit  és a 
polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás működésével 

összefüggésben szükséges további nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Cikói Társulás jövőjét érintő ügyekben 
folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön 
előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    

 
Komló, 2016. december 9.       
           Polics József 
          polgármester 













Határozati kivonat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 

Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2016. november 3-i rendes ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

20/2016. (XI.3.) TT határozat 

a Rekom Nonprofit Kft. kölcsön iránti kérelméről 

 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa nem 

támogatja a REKOM Nonprofit Kft. működési kölcsön biztosítása 

iránti kérelmét.  

 

A Társulási Tanács felhívja a közszolgáltatókat, hogy a dél-dunántúli 

közszolgáltatás működésének fenntartása érdekében – figyelembe 

véve a NAV által leinkasszózott összeget és a cégek likviditási 

helyzetét - a REKOM Nonprofit Kft. felé fennálló fizetési 

kötelezettségüknek 2016. november 10. napjáig tegyenek eleget.  

 

Határidő: 2016. november 10. 
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke 

 
 

 

 

Ács Rezső s.k. 

elnök 

 

dr. Molnár Kata s.k.                                                                                        

jegyző 

  

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2016. november 3.  

 
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

   Feri Blanka  

 osztályvezető 

 

 

A határozatról értesül: 

- tagönkormányzatok 

- közszolgáltatók 

- Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 



 

Határozati kivonat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 

Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2016. november 3-i rendes ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

21/2016. (XI.3.) TT határozat 

az eszközhasználati díj számlázásának és kifizetésének 
felfüggesztéséről 
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, 

hogy az eszközhasználati díj számlázását és kifizetését 2017. március 

31. napjáig felfüggeszti.  

 

Határidő: 2016. november 3.  
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke 

 
 

 

 

Ács Rezső s.k. 

elnök 

 

dr. Molnár Kata s.k.                          

jegyző 

  

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2016. november 3.  

 
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

   Feri Blanka  

 osztályvezető 

 

 

 

A határozatról értesül: 

- Tamási Anna igazgatóságvezető 

- Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 



 

Határozati kivonat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési 

Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2016. november 3-i rendes ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

22/2016. (XI.3.) TT határozat 

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. 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 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2016. (II. 

4.) TT határozatát 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  1 148 564 ezer Ft-ban,  

                b) kiadási főösszegét  1 148 564 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

2.  A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg   

 

a) működési célú összegét:       521 564 ezer Ft-ban, 

b) felhalmozási célú összegét:  377 000 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg.” 

 

II.  A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:  
 

(1)  A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép. 

(2)  A határozat  I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege 

lép. 

(3)  A határozat  1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete 

lép. 

 

 

III. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 



Határidő: 2016. november 3. 
Felelős: Ács Rezső elnök 

 
 

 

 

Ács Rezső s.k. 

elnök 

 

dr. Molnár Kata s.k.                                                                                        

jegyző 

  

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2016. november 3.  

 
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

   Feri Blanka  

 osztályvezető 

 

 

 

A határozatról értesül: 

- Tamási Anna igazgatóságvezető 


